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1. Inledning 
 

Lasarettet 8 ligger centralt i Karlshamn, cirka 700 meter öster om Stortorget. Byggnader på 

fastigheten har under åren ändrat sin funktion och i dagsläget ligger där bl.a. en vårdcentral, 

tandläkarmottagning och polisstation (figur 1). Mellan 1820-talet och 1960-talet fanns det ett sjukhus 

i nuvarande polisstation. För att ändra användning inom gällande detaljplaner för fastigheten 

Lasarettet 8 beslutade byggnadsnämnden i Karlshamns kommun om att påbörja en 

detaljplaneprocess.1 Det planeras bl.a. ett äldreboende, vandrarhem och parkering. För att kunna 

garantera optimal placering av framtida vägar och byggnader samt redovisa hållbara lösningar för 

dagvattenhantering krävs en dagvattenutredning.2  

 

 

Figur 1. Byggnader på fastigheten Lasarettet 8. A – musikskola, B – polisstation, C - vårdcentral,  

D - tandvård, E - vuxenpsykiatri, F – hemtjänst.   

 

Enligt dagvattenutredningen är det inte helt klart hur ledningssystemet ser ut på fastigheten 

Lasarettet 8. Enligt den visar äldre ledningsritningar att en del av dagvatten från de hårdgjorda ytorna 

går till det kommunala spillvattennätet. Ledningssystemet är anslutet till det kommunala 

ledningsnätet vid Erik Dahlbergsgatan. Spillvatten leds till Sternö reningsverk. I dagvattenutredningen 

                                                           
1 Karlshamns kommun, Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB), Dnr: 2017/2595, 2018-04-04 https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Beslutsunderlag-for-MKB-
Lasarettet-7-m.fl_..pdf (hämtad 2019-03-27) 
2 Sweco, Rapport – Dagvattenutredning Lasarettet 7 och 8, 2019-01-07 

https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Beslutsunderlag-for-MKB-Lasarettet-7-m.fl_..pdf
https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Beslutsunderlag-for-MKB-Lasarettet-7-m.fl_..pdf
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ingår bl.a. utredning om utsläpp av kvicksilver från tandläkarverksamheten har uppkommit. 

 

 

Figur 2. Ledningar vid fastigheten Lasarettet 8 med brunnen SNB 3890. 

I dagvattenutredningen ingick provtagning av kvicksilver och silver på spillvattennätet. Stickprov togs 

i december 2018 i brunn SNB 3890, dels i ledningen som ansluter brunnen österifrån (SNB3890) och 

dels i ledningen som ansluter brunnen söderifrån (SNB3890S).  

Provpunkt Kvicksilver (µg/l) Silver (µg/l) 

SNB3890 22 1,2 

SNB3890S 22 16 

Tabell 1. Resultat från provtagningen i december 2018. 

2. Provtagning 
 

Analyser av stickprov som tagits i samband med dagvattenutredning visade väldigt höga halter av 

kvicksilver och silver. Halten kvicksilver har överskridit gränsvärdet från kommunens ABVA med 220 

gånger både i avloppsvatten öster- och söderifrån. Halten av silver var högre i vattnet söderifrån. 

För att kunna bekräfta de uppmätta halterna har en ytterligare provtagning genomförts i mars 2019 

under vecka 10 och 11. Vatten togs i ledningen efter att de två strömmar öster- och söderifrån går 

ihop (figur 3).  
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Figur 3. Brunn SNB3890. 

 

Provtagningen genomfördes mellan den 4:e och 11:e mars och bestod av 4 stycken dygnsprov (med 

start kl 10) och 1 prov över helgen då provet togs kontinuerligt under 3 dygn. Provtagningen var 

tidsstyrd och 30 ml vatten togs var trettionde (första två dygn samt under helgen) och femtonde 

minut (tredje och fjärde dygn). Under hela veckan rapporterade provtagaren (Ventim VM 9950) 

endast ett fel på insug – detta kl 14 på tisdag. Proverna konserverades med HNO3, förvarades i 

kylskåp och analyserades av SYNlab. Resultatet från provtagningen presenteras i tabell 2.  

 Ag (µg/l) Hg (µg/l) 

Dygn 1 (mån) 3,5 1,8 

Dygn 2 (tis) 0,93 3,8 

Dygn 3 (ons) 0,64 1,7 

Dygn 4 (tor) 0,54 1,2 

Helg (fre-mån) 0,65 1,1 

Tabell 2. Resultat från provtagningen vid Lasarettet 8 under vecka 10.  

Högsta halten av silver noterades första dygnet av provtagningen och högsta halten kvicksilver 

uppmättes andra dygnet av provtagningen, det vill säga mellan tisdag kl 10 och onsdag kl 10. Under 

samtliga dygn har halten kvicksilver överskridit det tillåtna i kommunens Riktlinjer för utsläpp från 

industrier och andra verksamheter3 riktvärdet (figur 4).  

                                                           
3 Karlshamn Energi Vatten AB, Riktlinjer för utsläpp från industrier och andra verksamheter 
https://www.karlshamnenergi.se/wp-content/uploads/2018/12/Riktlinjer-industrier-och-andra-
verksamheter_KEABVA.pdf (hämtad 2019-03-27) 

https://www.karlshamnenergi.se/wp-content/uploads/2018/12/Riktlinjer-industrier-och-andra-verksamheter_KEABVA.pdf
https://www.karlshamnenergi.se/wp-content/uploads/2018/12/Riktlinjer-industrier-och-andra-verksamheter_KEABVA.pdf
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Figur 4. Utdrag från kommunens riktlinjer.  

 

Silver överskrider riktvärdet en gång under de två provtagningsomgångarna – detta i stickprov i 

provpunkten SNB3890S, alltså i avloppsvatten som kommer från södra delen av fastigheten. Det är 

möjligt att dygnsprov blev utspädda, både genom flödet under natten då det inte bedrivs någon 

verksamhet och genom att vatten från två olika håll (varav den ena långt under riktvärdet) blandas. 

Därför borde halten av silver på 16 µg/l inte ignoreras eller betraktas som ett fel i provtagningen.    

De uppmätta halterna av kvicksilver i dygnsprover är betydande lägre än de som uppmättes i 

stickproven. Om man i resonemanget exkluderar eventuella felkällor som kunde ha påverkat 

resultatet, kan detta bero till exempel på utspädning under natten, det vill säga utanför 

verksamhetens öppettider och aktivitet. Eftersom halter av kvicksilver var höga varje dag, anses det 

att den tungmetallen kommer från den befintliga verksamheten och inte bara avlagringar i ledningar. 

Halter av kvicksilver under provtagningen kan inte i något fall likställas med hushållsspillvatten.  

 

Figur 5. Halter av kvicksilver i avloppsvatten i provtagningen under v10.  
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Figur 6. Nederbörd4 i Karlshamn jämförd med de uppmätta halterna av kvicksilver.  

Som det kan ses i figur 6 har nederbörd ingen direkt påverkan på ökade halter av kvicksilver i 

avloppsvatten. Tvärtom, under första delen av provtagningen märks en trend att ju större nederbörd, 

desto lägre halter av kvicksilver. Det kan betyda att det sker inläckage i ledningar på området vilket 

resulterar i utspädning av avloppsvattnet. Provtagningsperioden var däremot för kort för att kunna 

dra några slutsatser. 

 

3. Miljöpåverkan 
 

Kvicksilver, Hg är ett icke-essentiellt, starkt toxiskt och ackumulerbart ämne som är giftigt för både 

djur och växter. Kvicksilver används vid bl.a. sjukhus (laboratorier, termometrar, tandvård), skolor 

(kemi- och fysiksalar), laboratorier, tillverkning av elektriska komponenter och lys- och neonrör. Den 

största kända källan till kvicksilver är tandvårdsverksamhet. Amalgam har använts som 

fyllningsmaterial och består av silver, tenn och till cirka hälften av kvicksilver. 5 Trots att 

tandvårdsverksamheter använder amalgamavskiljare vid ”spottkoppar” och rengöringsvask avskiljer 

de cirka 90-95% av amalgamen och resten hamnar i avloppsledningar.6 Det är ett känt problem att 

kvicksilver avlagras i vattenlås och avloppstammar, även lång tid efter att verksamheten har upphört.     

Silver, Ag är en icke-essentiell, toxisk metall som har antibakteriella egenskaper. Just dessa 

egenskaper gör att silver har potential att döda bakterier inte bara i medicinskt syfte utan även ute i 

                                                           
4 SMHI, Nederbördsmängd (dygn), Station Karlshamn – stationsnummer 64130 

https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-

observationer/#param=precipitation24HourSum,stations=all,stationid=64130 (hämtad 2019-03-26) 

5 Svenskt Vatten, Publikation P95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet, 
november 2012 http://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-och-
kretslopp/p95-rad-vid-mottagande-av-avloppsvatten.pdf (hämtad 2019-03-27) 
6 Tandvårdsskadeförbundet, Amalgamförbud i EU träder i kraft i dag, 2018-07-01   
http://www.tf.nu/nyhet/amalgamforbud-i-eu-trader-i-kraft-idag/ (hämtad 2019-03-27) 
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http://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-och-kretslopp/p95-rad-vid-mottagande-av-avloppsvatten.pdf
http://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-och-kretslopp/p95-rad-vid-mottagande-av-avloppsvatten.pdf
http://www.tf.nu/nyhet/amalgamforbud-i-eu-trader-i-kraft-idag/
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naturen. Användning av silver minskar, men den har tidigare använts på sjukhusen i förband och 

proteser, katetrar och som plåster. Andra källor till silver i avloppsvatten kan vara grafisk och 

fotografisk verksamhet, användning av antibakteriella produkter, tvätt av antibakteriella 

träningskläder samt tandvårdsmottagningar – genom amalgam och röntgenfilm (Svenskt Vatten).  

Sternö reningsverk, som är mottagare av avloppsvatten från fastigheten Lasarettet 8, är Revaq-

certifierad. Detta innebär krav på strukturerat och aktivt uppströmsarbete som skall resultera i 

minskning av oönskade ämnen i avloppsvatten och förbättring av slammets kvalitet. Slammet som 

bildas på Sternö är en resurs som används som gödsel. Den hållbara återföringen kräver ständig 

minskning av miljöfarliga ämnen för att minimera/utesluta risken för ackumulering i jorden och 

upptag i gröda. För höga halter av bland annat tungmetaller i slammet kan resultera i att slammet 

inte får spridas på åkermark vilket hindrar att ta tillvara på den ändliga resursen fosfor.  

Eftersom reningsverk är från början inte byggda för att ta bort alla tungmetaller, är det särskilt viktigt 

att eliminera skadliga ämnen redan vid källan. Det utgående vattnet från Sternö avloppsreningsverk 

släpps till Östersjön. Det är en känslig recipient eftersom den har begränsad kontakt med övriga delar 

av världshavet. Därför finns det tendens till att skadliga ämnen ansamlas i högre halter än i de flesta 

andra havsområden.7  

 

4. Sammanfattning 
 

Det är mest sannolikt att kvicksilver som upptäcktes i avloppsvatten i brunn SNB3890 kommer från 

tandvårdsmottagningen vid Erik Dahlbergsvägen. Även silver kan ha sin källa i den verksamheten. 

Historisk användning av byggnader på fastigheten och avlagringar i ledningar kan också ha sin 

påverkan på halter av tungmetaller i avloppsvatten.  

Mycket av amalgamet härstammar från tiden innan amalgamavskiljare installerades men även 

mottagningar som har haft avskiljare från start kan ha betydande mängder i stammarna, till exempel 

på grund av att installationen varit bristfällig eller att det har funnits brister i skötsel och 

desinfektion. Ett rör kan innehålla mycket kvicksilver även om det inte är fyllt med slam, det räcker 

med endast några millimeter på botten. 8  

Enligt uppgifter från Miljöförbundet Blekinge Väst ska Folktandvården i Karlshamn använt samma 

lokaler sedan år 1951 för tandvårdsverksamhet. Under någon period ska det ha bedrivits ”annan 

vårdsverksamhet” i några av lokalerna.9 Detta kan betyda att ledningar inte har sanerats sedan innan 

en amalgamavskiljare har installerats eftersom det kravet började gälla på 80-talet.  

Kvicksilverföroreningarna från befintlig verksamhet samt de som avlagrats i avloppsrören bidrar till 

en belastning i reningsverken. 

                                                           
7 Naturskyddsföreningen, Så här vill vi rädda Östersjön, 24 nov 2016 
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sa-har-vill-vi-radda-ostersjon (hämtad 2019-03-28) 
8 Miljöförvaltningen Stockholms stad, Tandvårdens miljöguide, januari 2008 
https://www.skelleftea.se/Bygg%20och%20miljokontoret/Innehallssidor/Bifogat/Tandvardens_miljoguide1%2
0(2).pdf (hämtad 2019-03-27) 
9 Personlig kommunikation, 2019-03-28 

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sa-har-vill-vi-radda-ostersjon
https://www.skelleftea.se/Bygg%20och%20miljokontoret/Innehallssidor/Bifogat/Tandvardens_miljoguide1%20(2).pdf
https://www.skelleftea.se/Bygg%20och%20miljokontoret/Innehallssidor/Bifogat/Tandvardens_miljoguide1%20(2).pdf
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5. Förslag på åtgärder 
 

Det föreslås vidare undersökningar av föroreningar i ledningar på fastigheten Lasarettet 8 för att 

säkerställa att det inte finns några andra källor till utsläppet utöver tandläkarmottagningen. Detta 

särskilt med tanke på den historiska verksamheten och att det i ungefär 150 år funnits ett sjukhus i 

byggnaden som i nuläget används som polisstation. Inte bara utsläpp av kvicksilver men även av 

silver borde undersökas vidare. Halten silver har överskridit riktvärdet i endast ett stickprov men det 

kan tyda på att det sker ett oregelbundet utsläpp eller att det finns silveravlagringar i 

ledningssystemet.  

Det borde säkerställas att i den verksamma tandvården finns en godkänd avskiljare som sköts och 

töms regelbundet.  

För att minska utsläpp av kvicksilver/silver till avloppsreningsverket måste rören bytas ut eller 

saneras. Detta uppmärksammas även i kommunens Detaljplan för del av fastigheterna Lasarettet 7 

och Lasarettet 8: ”Om kvicksilverföroreningar upptäcks måste de saneras.”10 Saneringen ska vara 

välplanerad och anmäld till berörda myndigheter. Avloppsrör förorenade med kvicksilver ska 

hanteras som farligt avfall. 

ör från en gammal tandvårdsmottagning i 

Göteborg. Röret var nästan helt igensatt a 

 

 

  

                                                           
10 Karlshamns kommun, Detaljplan för del av fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8, 17 okt 2018 
https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Planbeskrivning.pdf (hämtad 2019-03-28) 

https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Planbeskrivning.pdf
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Provrapport – dygn 1, 4-5 mars 2019 
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Bilaga 2. Provrapport – dygn 2, 5-6 mars 2019 
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Bilaga 3. Provrapport – dygn 3, 6-7 mars 2019 
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Bilaga 4. Provrapport – dygn 4, 7-8 mars 2019 
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Bilaga 5. Provrapport – helgen, 8-11 mars 2019 

 


