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Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som 
kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Bolaget ägs av 
Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. Bolaget ska begränsa 
föroreningarna från avloppsvatten till recipient, samt i möjligaste mån även tillvarata 
avloppsvattnets innehåll. Sedan Gryaabs tillkomst 1970, har miljövårdssatsningar på över 2 
miljarder kronor gjorts i tunnlar och reningsverk. Detta har resulterat i att regionens vattendrag har 
befriats från utsläpp och att vattenmiljön i skärgården har förbättrats. 

 
2012:8 Viskositetsanalys och karaktärisering av slam 
2012:9 Reningskapacitet på Gryaab 2011 
2012:10 Provtagning av vatten ur kabelbrunn för teleutrustning 
2012:11 Avgiftsfördelning mellan ägarkommuner och Gryaab AB 
2012:12 Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet  
2012:13 Fullskaletest av maximal denitrifikationskapacitet i Efterdenitrifikationen  
2012:14 Karakterisering av inkommande vatten 
2012:15 Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 
2012:16 Anläggningsdata 2012 
2012:17 Omvärldsbevakning – om fosfor, avloppsslam till jordbruk och REVAQ 
2012:18 Tillrinningen till Ryaverket - Hur blir det 2030?  
2013:1 Vad är reningskapaciteten på Ryaverket- och hur kan den öka? 
2013:2 Zink till Ryaverket 
2013:3 Miljörapport Ryaverket 2012 
2013:4 Miljörapport Syrhåla 2012 
2013:5 Kadmium till Ryaverket 
2013:6 Provtagningskampanj vid Sockerbruket, Klippan 
2013:7 Spårning efter nickel och krom 2013 
2013:8 Nickel i järnsulfat - hur mycket hamnar i slammet? 
2013:9 Referensprovtagning 2012 - delrapport för organiska ämnen 
2013:10 ISO 14001 - Identifiering av miljöaspekter på Gryaab 
2013:11 Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012- delrapport metaller 
2014:1 Miljörapport Ryaverket 2013 

2014:2 Miljörapport Syrhåla 2013 

2014:3 Optimerad BOD-avskiljning 
2014:4 Silver till Ryaverket. Källor till silver i inkommande avloppsvatten 
2014:5 Förstudie hårvårdssalonger - Identifikation av miljöfarliga ämnen i hårvårdsprodukter.  
2014:6 Kartläggning av C-verksamheternas användning av kemikalier innehållande utfasningsämnen  

2014:7 Konduktivitetsspårning 2013 
2014:8 Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? 
2014:9 Pilotförsök med filtrering av rejektvatten i trumfilter 
2014:10 Uppföljning av nitrifikation efter installation av luftare i första zonen i ED Linje 6 
2015:1 Framtida skivfilterkapacitet 
2015:2 Framtida slamhantering - processutvärdering 
2015:3 Koppar till Ryaverket 
2015:4 Miljörapport Ryaverket 2014 
2015:5 Miljörapport Syrhåla 2014 
 



Innehållsförteckning 
 
1 Sammanfattning ............................................................................................................................ 2 

2 Syfte ................................................................................................................................................ 2 

3 Bakgrund ........................................................................................................................................ 2 

4 Lagstiftning och regelverk ............................................................................................................ 3 

4.1 Begränsningsvärden i slam ...................................................................................................... 3 

4.2 REVAQ ................................................................................................................................... 3 

5 Slamkvalitetsmål och metalltrender ............................................................................................ 4 

6 Kopparbalans över Ryaverket ..................................................................................................... 6 

7 Källor till koppar i avloppsvattnet ............................................................................................... 6 

7.1 Allmänt .................................................................................................................................... 6 

7.2 Källor ....................................................................................................................................... 7 

7.3 Hushållsspillvatten och spillvatten från hushållsliknande verksamheter ................................ 8 

7.4 Tillskottsvatten ........................................................................................................................ 9 

8 Åtgärder ....................................................................................................................................... 11 

9 Slutsatser ...................................................................................................................................... 12 

10 Referenser .................................................................................................................................... 13 

 
 



 

 2(13) 
 

 

 

1 Sammanfattning 
Koppar är en essentiell metall med många goda egenskaper, bland annat goda korrosionsegenskaper, 
god ledningsförmåga samt är en metall som är lättarbetad. Höga halter av koppar är toxiskt för 
organismer i både vatten- och markmiljö. Vid gödsling med slam från Ryaverket på åkermark 
begränsar koppar slamgivans storlek. Därför måste kopparinnehållet i slammet minska. För att 
kopparn inte ska begränsa givan måste en årlig minskning med minst 1 % ske fram till 2025. 
Prognostiserad utveckling med hänsyn tagen till historisk utveckling samt antagna förbättringar ger en 
minskning med 2 % per år. 
 
Den absolut största källan till koppar i slam kommer från korrosion av kopparledningar för 
dricksvatten. I förhållande till den mängd koppar som kommer med dricksvattnet får övriga källor 
betraktas som små. Två andra betydande källor till koppar i slam kommer med tillskottsvattnet. Den 
största av dessa två källor är trafiken där bilarnas bromsbelägg är utförda av mässing som är en 
legering som består av koppar. Vidare kommer koppar från koppartak och fasadbeklädnad. 
 
Nationell reglering som syftar till att koppar som material i vattenledningsrör fasas ut skulle ha en 
mycket stor inverkan på kopparinnehållet i slam. Därför bör det som kan göras i form av 
opinionsbildning i den riktningen göras. Man bör också arbeta med att hitta lokala överrenskommelser 
med byggföretag eller möjlighet till regleringar i detaljplaner och planbestämmelser. Det finns tecken 
på att koppar som fasadbeklädnad och koppartak håller på att få ett uppsving trots dess negativa 
inverkan på miljön. 

2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna rapport är att beskriva Gryaabs arbete med det prioriterade 
spårelementet koppar. På en mer detaljerad nivå är syftet att beskriva de regler Gryaab har att förhålla 
sig till med avseende på koppar, beskriva källor till koppar i avloppsvattnet, redogöra för trender av 
koppar i slammet samt beskriva relevanta åtgärder för att minska kopparmängden i Ryaverkets slam. 

3 Bakgrund 
Koppar är en tungmetall som finns i jordskorpan bundet i malm. Vanligast är de sulfidiska malmerna, 
främst kopparkis. Brytning av kopparhaltiga malmer sker vanligen i dagbrott. Malmerna anrikas 
genom att krossas och mals till ett pulver. Vidarebehandling sker därefter med flotation och därefter 
med olika oxidationsmetoder. De största producenterna av koppar är Chile, USA, Indonesien och 
Peru. I Sverige är Rönnskärsverken i Skellefteå en stor kopparproducent. Koppar har haft en stor 
betydelse för den svenska historien och inom svensk kultur. I mitten av 1600-talet var koppargruvan i 
Falun den största i Europa och hela Sveriges ekonomi hölls uppe tack vare en lönsam årlig 
malmbrytning. Koppar var landets viktigaste exportvara. Kopparplåt från Falun täckte taken på 
Europas slott och katedraler och koppar från Falun användes i mynt ända nere i Spanien under hela 
1600-talet. I dag används materialet som taktäckningsmaterial, i hängrännor och stuprör, samt för 
vatten- och värmedistribution tack vare sina goda korrosionsegenskaper, och som elektrisk ledare och 
inom telekommunikation på grund av den goda ledningsförmågan. Kopparlegeringar som mässing och 
brons används till exempel i rörkopplingar, ventiler, bromsbelägg, och som beslag och dekorationer. 
 
Koppar är 100 % återvinningsbar utan att den förlorar någon av sina egenskaper. En tredjedel av den 
koppar som används idag är återvunnen. I fuktig luft, särskilt i närvaro av luftföroreningar, bildas ett 
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brunt oxidskikt, som sedan kan omvandlas till en grön patina (ärg). Koppar förekommer i olika former 
och koncentrationer. 
 
Koppar är ett livsnödvändigt spårämne för människor, djur och växter eftersom det är ett 
mikronäringsämne. Därför kan otillräcklig tillgång av koppar ge bristsjukdomar för både växter och 
djur. Koppar finns naturligt i marken, kopparhalten är beroende på jordart och pH REF i. I både vatten- 
och markmiljö är högre halter av koppar toxiskt för organismer. Förhöjningar av kopparhalten kan ge 
upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer. Sådana effekter kan uppträda vid de 
halter som uppmäts i förorenade miljöer till exempel i storstäder. Akut kopparförgiftning leder till 
kräkningar och diarré men kopparförgiftning är ovanlig, då kopparupptaget i tarmen är litet. Koppar 
lagras normalt inte i kroppen, varför symtomen är övergående om exponeringen upphör. 

4 Lagstiftning och regelverk 

4.1 Begränsningsvärden i slam 
Koppar är en av de metaller där slamgödsling kan ha en inverkan på koncentrationen i mark. 
Slamgödsling enligt nuvarande regler ger en ackumuleringstakt runt 0,6 % per år. Koppar utgör ingen 
hälsofara men kan i höga koncentrationer vara giftigt för växter och marklevande organismer. 
Begränsningsvärdena i slam för koppar är satta utifrån detta. 
 
I förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av 
kemiska produkter 20 § regleras att avloppsslam inte får saluhållas eller överlåtas om kopparhalten 
överstiger 600 mg/kg TS. I Naturvårdsverkets senaste förslag till slamförordning föreslås nuvarande 
värden, 600 mg/kg TS, för år 2015 men en successiv skärpning till 550 mg/kg TS år 2023 och 475 
mg/kg TS till år 2030. I förordningsförslaget ges möjligheten att antingen uppfylla halter mätt i mg/kg 
torrsubstans eller halter mätt som mg/kg fosfor. Mätt som mg koppar/kg fosfor föreslås 
begränsningsvärdena 21 400 för år 2015, 19 600 år 2023 och 17 000 år 2030REF ii. 
 
I Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1994:2) regleras tillförseln av metall till åkermark. 
Begränsningen av tillförseln av koppar är 300 g/ha och år. I liggande förslag till förordning är 
begränsningen år 2023 fortsatt 300 g/ha och år, medan det föreslås en skärpning av tillförselreglerna 
till år 2030 till 250 g/ha och år. Vid kopparbrist i marken tillåter förordningsförslaget gödsling med 
koppartillförsel upp till 600 g/ha och årREF  ii. 

4.2 REVAQ 
Vid användning av slam som gödsel med dagens kopparhalter och fulla givor kommer 
ackumuleringstakten av koppar, såsom nämnts ovan, att vara runt 0,6 %. Det långsiktiga målet som 
ska nås till år 2025 i Revaqreglerna är högst 0,2 % ackumuleringstakt men gäller specifikt de 
spårelement som inte är essentiella. Koppar är essentiellt och därmed gäller inte denna regel koppar. 
Utöver de krav som ställs upp i certifieringsreglerna har Gryaab satt upp målet att givan till åkermark 
ska styras av fosforinnehållet och inte mängden metaller. Då koppar inte sällan begränsar givans 
storlek prioriterar Gryaab koppar i Revaqarbetet. Under år 2014 har Gryaab producerat 10 stycken 
Revaqpartier för gödsling på åkermark. I samtliga av dessa partier har kopparinnehållet begränsat 
givans storlek. Om full fosforgiva, 22 kg/ha och år, hade lagts hade mängden koppar överskridit 300 
g/ha och år. Därmed har slamgivans storlek fått minskats. 
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5 Slamkvalitetsmål och metalltrender 
För att nå Gryaabs långsiktiga mål att koppar inte ska begränsa givan behövs att kopparmängderna till 
Ryaverket och därmed mängderna i slam minskar. Under 2014 var medelhalten koppar i Ryaverkets 
slam 442 mg/kg TS och mängden koppar i slam var totalt 6 426 kg.  

 
Figur 1 Utvecklingen av kopparmängden (ton/år) i Ryaverkets slam under 40 år. 
 
Figur 1 visar avskiljd mängd koppar i Ryaverkets slam årligen mellan åren 1974-2014. Av 
diagrammet framgår inte någon långsiktig minskande trend. Det finns händelser under perioden som 
har inneburit förändringar i kopparmängden i slam. De viktigaste är kvalitetsförändringar på 
dricksvattnet i Göteborg. I början på 1990-talet genomfördes alkalinitets- och hårdhetshöjningar på 
dricksvattnet i syfte att minska korrosionen på järnledningar och därigenom förbättra kvaliteten på 
dricksvattnet. Förändringarna hade dock motsatt effekt på kopparledningar, dvs korrosionen av koppar 
ökade. Ytterligare en mindre justering av dricksvattenkemin gjordes runt 2010. Den stora mängden 
koppar under 1993 förklaras av identifierade otillåtna dumpningar av metallinnehållande farligt avfall 
på spillvattennätet. 
 
I Revaqarbetet gör Gryaab årligen en prognostisering av den framtida utvecklingen av prioriterade 
spårelement. Prognostiseringen görs baserat på historik och bedömd potential. Utfallet av 
beräkningarna jämförs med kända mål såsom Revaqreglernas bilaga 8, gällande begränsningsvärden, 
Naturvårdsverkets föreslagna haltgränsvärden och maxgivor samt metall och fosforkvoter. Vid 
prognostiseringen år 2015, baserat på historiska värden fram till och med år 2014, bedömdes att en 2 
% årlig minskning fram till och med år 2025 är rimlig (Figur 2). Känslighetsanalysen visar att 1 % 
också är den minsta procentuella årliga minskningen som krävs för att alla kända mål ska uppfyllas år 
2025. Uttryckt i mängd får den årliga mängden koppar år 2025 inte vara högre än 6 139 kg. Den 
prognostiserade årliga mängden av koppar i slam år 2025 uppgår till 5 434 kg. 
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Figur 2 Historisk utveckling av kopparmängder, halter etc. i Ryaverkets slam samt prognostiserad 
utveckling till år 2025. 

 
I Revaqs regelverk ingår att årligen sätta upp en regressionsanalys för halter i slam för de tre senaste 
åren, Figur 3. Under de tre senaste åren, mellan åren 2012-2014, är trenden för halter av koppar i 
mg/kg TS i slammet sjunkande. 
 

 
Figur 3 Regressionsanalys för koppar i enlighet med REVAQs regler. 
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6 Kopparbalans över Ryaverket 
Kopparbalansen över Ryaverket för år 2014 går i princip ihop (Tabell 1). Differensen är 2 % vilket får 
anses som god överrensstämmelse för en massbalans baserad på så många analyser och mätningar. 
Med hänsyn tagen till osäkerheterna i data kan man konstatera att 85 % av kopparmängden avskiljs i 
slammet. Minskad tillförsel ger alltså direkt effekt på mängderna i slammet. 
 
Tabell 1 Kopparbalans över Ryaverket 2014. 
 Cu kg/år 
Avloppsvatten in 7514 
Mottagning organiskt avfall 99 
Kemikalier ARV 0,4 
Total tillförsel 7 613 
  
Avloppsvatten ut 1 365 
Avloppsslam ut 6 426 
Total uttransport 7 791 

7 Källor till koppar i avloppsvattnet 

7.1 Allmänt 
Kunskapen om kopparkällor i Ryaverkets i upptagningsområde uppdateras årligen. I Figur 4 och 
Tabell 2 följer en sammanfattning om kunskapen som finns framtagna år 2013. Siffrorna är i de flesta 
fall baserade på mätningar och beräkningar men i vissa fall överslagsmässiga bedömningar. 
 

 
Figur 4 Tårtbitsdiagram över kopparbidraget till Ryaverket. 
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Tabell 2 Kopparkällor till Ryaverket enligt 2013 års bedömning. 
Kopparkällor i Ryaverkets upptagningsområde 
 Cu kg/år % 
Deponier 

Tagene 32,0 0,44 
Sörmossen 0,04 0,001 
Brudaremossen 0,2 0,003 

Totalt deponier 32,2  Ca 0,44 
 
Vattenverksslam 

Alelyckan+Lackarebäck 43 0,59 
Mölndal 6 0,08 
Härryda 0,4 0,01 

Totalt vattenverksslam 49,4 Ca 0,68 
 
Industrier/verksamheter med mätning av koppar 

Akzo Nobel 0,9 0,01 
Berendsen 0,99 0,01 
GHAB (Skarvik/Rya) 1,2 0,02 
Renova Marieholm 1,0 0,01 
SU Sahlgrenska 32,1 0,44 
Swedavia, Landvetter flygplats 11,2 0,15 
Volvo Penta 1,8 0,02 
VCC (Torslanda) 30,0 0,41 
Volvo Powertrain 18,7 0,26 
SU Östra sjukhuset 15,3 0,21 

Totalt industrier/verksamheter med mätning 113,2 1,56 
 
Övrig verksamhet (kontor, skolor, vård, affär) 1 852 25,4 

 
Externslam 

Trekammarbrunnar 143 1,97 
Slutna tankar 8 0,11 

Totalt externslam 151 2,08 
 

Tillskottsvatten 
Dagvatten 377,3 5,20 
Inläckage- och dränvatten 437,5 6,03 

Totalt tillskottsvatten 814,8 11,23 
 
Hushållsspillvatten 4 606 65,53 

7.2 Källor 
De största användningsområdena för koppar är elektronik och elektronisk utrustning men dessa bidrar 
nästan inte alls tills spridning av koppar i miljön, åtminstone inte så att det hamnar i avloppsslam. Det 
finns en god kunskap om vilka källorna till koppar i avloppsslam är. Möjligheterna för Gryaab att 
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åtgärda källorna är dock små, i alla fall på egen hand. Den helt dominerande källan till koppar i slam 
är korrosion av kopparledningar för dricksvatten. I förhållande till den mängd koppar som kommer 
med dricksvattnet är övriga källor små. Som framgår av sammanställningen ovan är det svårt att hitta 
några punktkällor av betydelse. 

7.3 Hushållsspillvatten och spillvatten från hushållsliknande 
verksamheter 

Runt 70 procent av den koppar som hamnar i slammet kommer från korrosion i dricksvatten-
ledningarREF iii. Omfattningen av korrosionen beror av dricksvattnets kvalitet, främst pH-värdet. De 
senaste 50 åren har koppar varit dominerande material i bostädernas vattenrör. Även många 
varmvattenberedare och värmeväxlare innehåller också koppar. Dricksvatten som levereras från 
vattenverken i Göteborg har låg kopparhalt, 0,3-0,4 µg/l. Hos vattenabonnenten stiger kopparhalten 
oftast mycket på grund av vattenledningar i koppar. Medianhalten av 556 brukarprover var 2014 
22 µg/l. Halten koppar sjunker i allmänhet när man spolar ur ledningarna vilket man kan anta görs vid 
brukarprover. Varmvatten har ofta betydligt högre kopparhalter. I Stockholm har kopparinnehållet i 
vatten som passerat ett bostadshus med vatteninstallationer i koppar uppmätts till mellan 71 och 160 
µg/l. Det hälsomässiga gränsvärdet för koppar ligger på 2 000 µg/lREF iv. 
 

 
Figur 5 Vattenledningsrör i koppar. 
 
Den åtgärd som kan ge en substantiell minskning av koppar i slam är byte till annat material vid 
stambyten och att inte använda koppar i nya byggnader. Alternativa material är plast eller rostfritt (Se 
Figur 6). Byggnadsbeståndet förnyas långsamt och om ett förbud mot att använda koppar införs så 
kommer kopparhalterna att sakta sjunka men man får räkna med minst 30-50 år för att få stora 
effekter. Många byggbolag använder sedan flera år tillbaka alternativa material i vattenledningar vilket 
på sikt bör visa sig i sjunkande kopparhalter/mängder i slammet. För att få alla på banan i den här 
frågan vore det allra bästa en nationell lagstiftning. I annat fall kan man eventuellt via lokala mål i 
staden få in detta i planbeskrivningar. Bilden är dock att det blir allt svårare att göra detaljregleringar 
på en sådan nivå i planprocessen vilket gör att detta sannolikt är en mindre effektiv väg än reglering på 
nationell nivå.  
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Figur 6 Vattenledningsrör i rostfritt 

7.4 Tillskottsvatten 
Tillskottsvatten är en källa till koppar i Ryaverkets slam. Drygt 10 procent beräknas totalt komma från 
tillskottsvattnet, av dessa 10 procent fördelas ca hälften på dagvatten och den andra hälften på 
inläckage- och dränvatten. Den största delen av koppar som återfinns i dagvattnet kommer från 
trafiken och bilarnas bromsbelägg. Bromsbeläggen var tidigare huvudsakligen av asbest, men ny 
användning av asbest i bromsbelägg förbjöds från 1988 och sedan dess är bromsklossarnas beläggning 
av mässing. Mässing består till största delen av koppar men även en del zink. Slitaget från bromsarna 
består av fina partiklar som sprids över stora områden. En del av detta hamnar i dagvatten som avleds 
till reningsverket och den andra delen hamnar i mark och vattendrag. Bedömningen är att Gryaab har 
mycket små påverkansmöjligheter när det gäller bidraget från bromklossar i bilar.  
 

 
Figur 7 Bromsbelägg i mässing 
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En mindre del av den koppar som finns i tillskottsvatten kommer från koppartak. Koppar har använts 
som takbeläggningsmaterial i flera hundra år. Koppartak finns framförallt på äldre kulturbyggnader 
som kyrkor etc. men har också använts på vanliga byggnader. Koppar är ett lätt och lättarbetat 
byggnadsmaterial. Eftersom koppar inte rör sig särskilt mycket vid temperaturväxlingar passar det bra 
i vårt nordiska klimat. Koppartak är korrosionshärdigt, har en livslängd på minst 100 år och kräver inte 
någon speciell skötsel. Ett nylagt koppartak är brunt men ändrar med tiden färg till grönt då kopparn 
bildar ärg på grund av en oxidationsprocess. Man har länge ansett att koppartaken stabiliseras när de 
ärgat och att de då inte läcker koppar. Det är en missuppfattning. Undersökningar har visat att 
avrinningen från äldre koppartak är högre än från nya. I genomsnitt är upplösningen och avrinningen 
från ett koppartak 1,3 g koppar per kvadratmeter och år på ett nytt koppartak. På ett äldre ärgat tak är 
motsvarande siffra ca 2 gREF iv.  
 
Uppgifterna hur stor mängd koppar som kommer från koppartaken i Göteborg och förorenar 
Ryaverkets slam är något osäkra. Det har tidigare gjorts beräkningar som visat att ca 500 kg per år av 
kopparn in till Ryaverket kommer från koppartakREF iii. Det är en ganska stor andel av det som totalt 
anses komma med tillskottvattnet. Samtidigt är bedömningen att koppartakens bidrag av kopparn i 
tillskottsvatten är mindre än trafikens bidrag. Det talar för att siffran 500 kg är en överskattning. Precis 
som koppar som kommer från bilarnas bromsbelägg så är det endast en del av kopparn från tak som 
hamnar i vatten som går till reningsverket. En hel del av koppartakens utsläpp hamnar i recipienter 
vilket är ett minst lika stort problem som att koppar hamnar i avloppsslam. 
 
Utvecklingen av koppartak och fasadbeklädnad av koppar går åt olika håll i Göteborg. Trots att det 
finns en spridd kunskap om kopparns negativa effekter i miljön byggs det byggnader med såväl nya 
koppartak och nya fasadbeklädnader av koppar. Det är naturligtvis orimligt att kräva att alla befintliga 
koppartak ska bytas ut, särskilt som många av dessa tak sitter på kulturskyddade byggnader, men det 
är däremot rimligt att man försöker undvika att det tillkommer nya koppartak. Några adekvata 
exempel på att utvecklingen går åt olika håll kan ges i det följande. SU Sahlgrenska sjukhuset har 
relativt mycket koppartak. Avrinningen från koppartaken genomgår rening innan det avleds till den 
känsliga recipienten Vitsippsbäcken i Botaniska trädgården. På SU finns en målsättning att på sikt 
byta koppartaken när de har tjänat ut, dvs. inte ersätta gamla koppartak med nya.  
 
Det andra exemplet är Carlanderska sjukhuset som under 2014 fick bygglov för att bygga en ny stor 
byggnad i anslutning till de befintliga byggnaderna. Denna nya byggnad ska förses med koppartak. De 
äldre befintliga byggnaderna består av både tegel och koppartak vilket gör att det gestaltningsmässigt 
inte bör ha varit ett självklart val att förse byggnaden med koppartak. Vatten från taken avleds till 
kombinerad avloppsledning i Eklandagatan och kommer att bidra till en ökad kopparbelastning på 
Ryaverket. Det är naturligtvis bra att det kommer att byggas en reningsanläggning för att avskilja 
koppar fån takvattnet men det hade varit ännu bättre att använda ett annat material som taktäckning. 
 
Ytterligare ett exempel på att utvecklingen inte bara går åt rätt håll är fastighetsbolaget Wallenstams 
Kopparhus på Avenyn (Figur 11).  Under 2014 har fastigheten byggts om och försetts med 
fasadbeklädnad i koppar. Det är inte känt om det finns någon reningsanläggning för att avskilja koppar 
i vattnet som avrinner från fasaden. Ett annat uppmärksammat exempel på där man nyligen har använt 
koppar som fasadbeklädnad finns i Uppsala. Det är det gamla EPA-huset som har fått en ny fasad helt 
i koppar.REF v 
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Figur 8 Vasa kyrkan Figur 9 Tyska kyrkan 

  
Figur 10 Göteborgs stadsmuseum Figur 11 Kopparhuset på Avenyn 
 

8 Åtgärder 
För att de långsiktiga målen för koppar ska nås måste minskningen vara minst 1 % årligen. Det 
motsvarar en minskning med drygt 26 kg per år. I värderingen för år 2015 har Gryaab prognostiserat 
en sänkning med 2 % årligen fram till år 2025, vilket framförallt baseras på en sjunkande trend de sista 
tre åren samt förväntade effekter av att alternativa material i vattenledningar blivit allt vanligare. 
 
Tabell 3 Planerade, pågående och förslag på möjliga åtgärder för sänkt koppartillförsel till 

Ryaverket. 
Åtgärder Tidplan och kommentar Minskad kopparmängd 

kg/år 
Utfasning av vattenledningsrör i koppar 
 
Stötta Svenskt Vattens arbete med att verka 
för en nationell reglering av materialet i 
vattenledningsrör. 
 
 
Arbeta med att få lokala mål så att inga 
nybyggnationer görs med vattenrör med 
koppar. Undersöka i vilken mån det går att 
reglera i planbestämmelser. 

 

 
 
Löpande och framförallt 
när tillfälle ges i remisser 
och opinionsbildning. 
 
 
Under 2016 
 
 
 
 
 

 
 
Potentialen på lång sikt är 
mycket stor. Ca 70 % 
(4500 kg/år) kommer från 
vattenledningsrör. 
 
Stor potential på lång 
sikt. Svårt att kvantifiera 
på kort sikt. 
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Åtgärder Tidplan och kommentar Minskad kopparmängd 
kg/år 

Träffa miljöansvariga på byggföretag för att 
utbyta information om policys avseende 
kopparledningar. 
 

Under 2016 Stor potential på lång 
sikt. Svårt att kvantifiera 
på kort sikt. 
 

Verksamheter 
 
Bortkoppling av deponierna Tagene och 
Brudaremossen, alternativt förbättrad lokal 
rening. 
 
Annan hantering av vattenverksslammet 
 
 
 
Fortsatt brett uppströmsarbete mot anslutna 
verksamheter 
 

 
 
2016 enligt styrelsebeslut. 
 
 
 
Åtgärden utreds av 
Göteborgs stad, (ÅPA 
Handlingsplan sid. 49) 
 
Pågående 

 
 
32,2 
 
 
 
49,4 
 
 
 
Potentialen bedöms som 
relativt liten. 

Tillskottsvatten 
 
Intensifiera arbetet med att försöka få till en 
ökad samsyn på tillskottsvattenmängd-
frågan mellan alla inblandade aktörer. 
 
Noggrannare kvantifiering av mängden 
koppar från koppartak som hamnar i 
tillskottsvatten 
 
Arbeta med att få en ökad samsyn inom 
staden/byggföretag på koppartak. 
 

 
 
Ett projekt rullar och 
kommer slutföras under 
2015 
 
Under 2016 
 
 
 
Under 2016 

 
 
Inte möjligt att uppskatta 
men är viktigt för att nå 
långsiktiga mål 
 
Viktig åtgärd men 
minskar inte mängden 
koppar i sig. 
 
Potentialen består 
framförallt i att inte 
ytterligare koppartak 
byggs. 
 

 

9 Slutsatser 
I slammet från Ryaverket begränsar koppar slamgivans storlek vid gödsling med slam på åkermark. 
Därför måste kopparinnehållet i slammet minska. För att kopparn inte ska begränsa givan måste en 
årlig minskning med minst 1 % ske fram till år 2025. De senaste åren har det varit en minskning av 
kopparmängderna i slam och prognostiserad utveckling med hänsyn tagen till den minskningen samt 
antagna förbättringar ger en minskning med 2 % per år. 
 
Kopparmängderna som kommer till Ryaverket har inte minskat sedan 70-talet, snarare har det skett en 
ökning, vilket på goda grunder kan antas bero på de ändringar i vattenkemin som har gjorts i 
Göteborgs dricksvatten. Den helt dominerande källan till koppar i slam är korrosion av 
kopparledningar för dricksvatten. I förhållande till den mängd koppar som kommer med dricksvattnet 
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får övriga källor betraktas som små. Även små förbättringar i utbytta vattenledningsrör i koppar och 
alternativa material i nybyggnation bör vara märkbara i minskade kopparmängder i slam. Nationell 
reglering skulle ha en mycket stor inverkan på kopparinnehållet i slam. Detta bör påtalas i de 
sammanhang som kan dyka upp som t.ex. remisser etc. Man bör också se om det går att hitta lokala 
överrenskommelser med byggföretag eller möjlighet till regleringar i detaljplaner och 
planbestämmelser. 
 
Andra källor som man bör arbeta vidare med är de bidrag som tillskottsvattnet, kanske främst 
dagvattnet, står för. Dagvatten från trafikerade hårdgjorda ytor är det tillskottsvatten som bidrar med 
de största mängderna koppar. Därför bör sådant vatten prioriteras när kombinerade avloppsnät 
åtgärdas. 
 
Man kan konstatera att trots att de flesta är väl medvetna om kopparns negativa effekter i miljön så 
byggs fortfarande nya koppartak och fasadbeklädnader av koppar i Göteborg. Dessa byggnader 
kommer att läcka koppar under mycket lång tid. Det verkar vara en viktig åtgärd att få tillstånd 
gemensamma riktlinjer för koppartak och kopparfasader för att detta inte ska fortgå.  
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