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Sammanfattning 
 
Nybyggnation bestående av bland annat bostäder, förskola och skola planeras i när-
området kring Diseröds avloppsreningsverk (kapacitet 1900 personekvivalenter). Denna 
miljömedicinska bedömning avser smittspridning och lukt från avloppsreningsverket 
och diskuterar lämpliga skyddsavstånd. Kunskap om eventuella hälsoeffekter hos när-
boende kring avloppsreningsverk saknas men viss kunskap finns om spridning av 
smittämnen och lukt. Risken för hälsopåverkan på kringboende skulle kunna utgöras av 
luftvägsinfektioner eller magtarminfektioner. Vår bedömning avseende Diseröds 
avloppsreningsverk, där alla reningssteg sker inomhus, är att det inte finns någon risk 
för smittspridning på längre avstånd än ca 100 m. Med rening på utgångsluften bedöms 
smittspridningen kunna bli obetydlig. Vid vissa förhållanden bedöms kringboende 
kunna förnimma lukt på 200 m avstånd från avloppsreningsverket. Även lukt skulle 
reduceras om luften renas samt om borttransport av slam sker i stängd container. Då bör 
luktstörningar bli osannolika bortom 100 m från verket.  
 
Även påverkan av vägbuller och luftföroreningar orsakade av trafiken på närbelägna 
Romelandavägen på boende inom planområdet bedöms. Om planområdet är beläget 40 
m ifrån Romelandavägen hamnar den ekvivalenta ljudnivån precis under riktvärdet för 
buller. Detsamma gäller om avståndet är 20 m och att bullerplank byggs. Halterna av 
kvävedioxid som ett mått på trafikrelaterade luftföroreningar bedöms ligga under 20 
µg/m3 och klart under miljökvalitetsnormen 20 m ifrån vägen. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Kungälvs kommun planerar att bygga bostäder, förskola med sex avdelningar, skola 
årskurs 1 till 6, idrottshall och centrum i närområdet kring avloppsreningsverket i 
Diseröd (se karta, bilaga 1). I dagsläget finns i närområdet ett antal bostadsområden och 
en skola. De närmsta bostäderna (Västra Torp) ligger ca 130 m från avloppsrenings-
verket och är byggda under mitten av 90-talet. Närmaste bostadsbebyggelse planeras på 
ett avstånd av ca 50 m från avloppsreningsverket och avståndet till den planerade för-
skolan är ca 100 m. Samhällsbyggnadsavdelningen på Kungälvs kommun önskar en 
miljömedicinsk bedömning av eventuella luktproblem och risken för smittspridning från 
avloppsreningsverket till närboende. Den miljömedicinska bedömningen inkluderar 
även hur buller och avgaser från närliggande bilväg, Romelandavägen, skulle påverka 
boende inom planområdet (se karta, bilaga 1). 
 
Planområdet och avloppsreningsverket besöktes den 3 december 2013. Vid besöket när-
varade Karin Svensson (Plan) och Christina Johansson (Mark och exploatering) från 
avdelningen för samhällsbyggnad, Kungälvs kommun, Annelie Svensson från VA-
verket, Kungälvs kommun, Jan-Åke Ambjörnsson, drifttekniker på avloppsrenings-
verket samt Lars Barregård, Mona Lärstad och Pernilla Almerud från Arbets- och 
miljömedicin. Bedömningen baseras bland annat på uppgifter från besöket på 
avloppsreningsverket, information från miljöenheten på Kungälvs kommun, samt på en 
tidigare miljömedicinsk bedömning som VMC har gjort angående bostadsbyggande 
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nära reningsverket i Lidköping (Tondel 2009). Den tidigare litteraturgenomgången 
(fram till 2009) har kompletterats med senare publicerad litteratur. 
 
 
 
Besök i Diseröd 
 
Planområdet sträcker sig utmed Romelandavägen (se karta och bild 1-3). På motsatt 
sida av vägen, öster om planområdet, ligger avloppsreningsverket. Topografin inom 
planområdet och avloppsreningsverket är platt. Inom planområdet finns i dagsläget träd 
och buskar samt en parkering och en återvinningscentral.  
 

   
Bild 1, 2 och 3. Avloppsreningsverket (vänstra bilden) och planområdet som sträcker 
sig utmed Romelandavägen väster om reningsverket (bilden i mitten) samt bostads-
bebyggelsen Västra Torp (högra bilden).  
 
 
Avloppsreningsverket 
 
Diseröds avloppsreningsverk tar emot och behandlar avloppsvatten från Diseröds tätort, 
Häljeröd och Västra Torp. Avloppsreningsverket byggdes 1973 och är dimensionerat 
för 1900 personekvivalenter (pe). I dagsläget är cirka 1200 fysiska personer anslutna, 
men antalet kommer att öka i och med den planerade bebyggelsen. Enligt miljö-
rapporten var det genomsnittliga inkommande vattenflödet 374 m3/dygn år 2012. 
Avloppsvattnet kommer främst från hushåll. Mängden ovidkommande vatten (dag-
vatten) utgör dock 59 % av det totala flödet. Reningsverket består av två större byggna-
der samt ett mindre uthus. En drifttekniker är stationerad heltid (07:00-16:00) under 
vardagar på reningsverket.  
 
Avloppsvattnet behandlas i mekaniska, biologiska och kemiska reningssteg. Samtliga 
reningssteg är placerade inomhus i reningsverksbyggnaderna. Uppehållstiden för 
avloppsvattnet i reningsverket är 8 timmar. Avloppsreningen utgörs av en inlopps-
pumpstation (Bild 4). Vid besöket kunde en svag lukt av avlopp kännas precis intill 
pumpstationen som är placerad utomhus på baksidan av verket.  
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Bild 4. Inloppspumpstationen. 
 
 
Avloppsvattnet pumpas in till ett galler (MEVA MonoScreen) där grövre material 
rensas bort, tvättas och samlas upp i ett sopkärl(bild 5). Gallret är inkapslat och försett 
med utsug. Vattnet förs vidare till det biologiska reningssteget där vattnet renas med 
hjälp av mikroorganismer i en övertäckt aktivslambassäng (luftningsbassäng) (bild 6). 
Dessa två steg är lokaliserade i samma byggnad. 
 
 

  
Bild 5 och 6. Grovreningen, renstvätt och sopkärl för tvättat rens (bilden till vänster) 
och den första (täckta) aktivslambassängen (bilden till höger). 
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Vattnet rinner sedan vidare till den andra aktivslambassängen, vilken är lokaliserad i en 
annan byggnad. Dessa två luftningsbassänger har en sammanlagd volym på 100 m3 och 
är ca 2,5 m djupa. Så kallade membranluftare används för finblåsig luftning av bassäng-
erna. Båda aktivslambassängerna är överbyggda. Luften ovanför bassängerna ventileras 
ut. Därefter följer en öppen biosedimenteringsbassäng, flockningskammare där lösta 
ämnen fälls ut och bildar flockar som sjunker till botten som slam i en öppen kem-
sedimenteringsbassäng (bild 7). Slambehandlingen består av aerob stabilisering följt av 
avvattning med hjälp av en centrifug. Slamlagret med en öppen slamluftningsbassäng 
finns i ett separat rum. Centrifug och container med utsugskåpa för förvaring av det 
avvattnade och stabiliserade slammet är placerat i ett rum intill sedimenteringsbassäng-
erna (bild 8). Containern (ej täckt) hämtas varannan vecka av lastbil. Transporten 
kommer i framtiden ske med övertäckt container. 
 
Den karaktäristiska lukten av avlopp kan kännas inomhus i de olika lokalerna men 
upplevs inte speciellt stark vid besöket. Utomhus kan ingen lukt kännas. Verket har få 
driftstörningar och när detta sker, t.ex. i sedimenteringsbassängerna, kan det kännas på 
lukten i lokalen enligt driftteknikern. Luften från ventilationen ovanför aktivslam-
bassängerna och containern samt från lokalerna släpps ut via frånluftsfläktar direkt på 
taket på de två separata byggnaderna. I slamlagret sker utsläppet på gavelväggen som 
vetter mot baksidan av verket. Ingen lukt kunde vid besöket kännas på gården framför 
verket, nedanför utsläppspunkten på byggnaden där de första reningsstegen sker (bild 9) 
eller nedanför utsläppspunkten på slamlagrets baksida. Enligt driftteknikern brukar det 
inte heller lukta något utanför verket. Verket har ett dieselaggregat som försörjer verket 
med ström vid ett eventuellt strömavbrott. Då verket är överdimensionerat sker nästan 
inga driftstörningar. 
 
 

   
Bild 7, 8 och 9. Bio- och kemsedimenteringsbassängerna (ej täckta) (bilden till vänster), 
container för förvaring av det stabiliserade slammet (mitten) och utsläppspunkten från 
utsugsventilationen i den ena byggnaden (bilden till höger). 
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Två blåsmaskiner för luftning av aktivslambassängerna är placerade i en separat bygg-
nad. En blåsmaskin för luftning av slambassängen står i slamlagret. Dessa låter en del. 
 
Anläggningen ger en liten ökning av lastbilstransporter i området och transporterna 
består främst av stabiliserat slam (ca var 4-5:e vecka) och kemikalier (fällnings-
kemikalie en gång i halvåret).  
 
 
 
Utsläpp till luft  
Utsläpp från avloppsverksamhet består främst av luktande ämnen och bakterier (aero-
soler) från behandling av avloppsvatten samt lukt från slamhantering (Naturvårdsverket 
2007). I avloppsvatten finns mikroorganismer såsom bakterier, virus, svampar, proto-
zoer, parasiter samt olika kemikalier. 
 
 
Mikroorganismer i aerosolform 
 
Vid behandling av avloppsvatten kan aerosoler (små vattendroppar) bildas under pro-
cesser som skapar rörelse i vattnet såsom inflöde till sedimentationsbassänger och luft-
ning. Temporära aktiviter såsom högtrycksrengöring av bassänger och tankar kan också 
medföra aerosolbildning. Eftersom avloppsvatten innehåller olika mikroorganismer kan 
aerosoler bildade i reningsprocessen också innehålla olika mikroorganismer. Bakterie-
floran i reningsverk består till största delen av Gram-negativa bakterier som finns i natu-
ren och i tarmen hos människa och djur (Thorn, 2005).  
 
Arbetare på avloppsreningsverk kan exponeras för luftburna bakterier, svampar, virus 
och endotoxin (komponent i vissa Gram-negativa bakteriers cellmembran) och expone-
ring och hälsorisker hos anställda har undersökts i flera studier. Spridningen av livs-
kraftiga mikroorganismer i aerosoler till omgivningen från avloppsreningsverk påverkas 
av mikroorganismernas förmåga att överleva i aerosolform, olika fysikaliska faktorer 
(storleken, densiteten och formen på dropparna) och omgivningsparametrar (vindens 
riktning och styrka, relativ fuktighet och temperatur) (Korzeniewska 2011). Under tiden 
aerosolen transporteras i vindriktningen från källan minskar koncentrationen på grund 
av biologisk inaktivering, deponering och utspädning.  
 
En kunskapssammanställning från 1975 (Hickey 1975a, Hickey 1975b) visar att livs-
kraftiga bakterier i aerosoler har påträffats på upp till 300 meters avstånd från avlopps-
reningsverk, vilket medför att det finns en risk att kringboende också skulle kunna 
exponeras. Enligt Boverket har studier visat att bakterier sprids från reningsverk (storlek 
och utformning av verken har inte specificerats) med vinden, men att antalet bakterier 
på ett avstånd av 200 meter är obetydligt fler jämfört med normala förhållanden 
(Boverket 1995).  
 
Spridningen av luftburna mikroorganismer beror också på anläggningstyp och kapacitet, 
samt vilka reningsprocesser som används (Korzeniewska 2011). Reningsprocesser har 
under åren utvecklats, vilket påverkar aerosolbildningen. En studie från Kanada upp-
mätte kraftigt minskade aerosolkoncentrationer vid mätningar av luftburna mikro-
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organismer år 2004 jämfört med 1976 efter ombyggnation av ett avloppsreningsverk 
(Fernando och Fedorak 2005). I området med luftningsbassänger där ett ”coarse 
bubble” luftningssystem hade bytts ut mot ett ”fine bubble” luftningssystem, hade den 
genomsnittliga halten av luftburna mikroorganismer minskat kraftigt (1 % av vad som 
uppmättes 1976), trots att kapaciteten ökat. Typ av luftningssystem har visats påverka 
aerosolbildningen från luftningsbassänger (Korzeniewska 2011) och nivåerna som 
bildades vid ”fine bubble” luftning var i en studie i samma storleksordning som upp-
mätta bakgrundsnivåer (Sanchez-Monedero 2008). Aerosolpartiklar från luftnings-
bassänger har en aerodynamisk diameter under 4,7 µm och är därigenom respirabla, 
vilket betyder att de kan nå lungblåsorna och därmed också blodbanan (Korzeniewska 
2011). En annan exponeringsväg är via slemhinnorna i mun, näsa och ögon där större 
droppar fastnar.  
 
Bakterier från arterna Citobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Patoea är vanligt 
förekommande i luftprover från avloppsreningsverk, medan Salmonella, Escherichia 
eller Shigella uppmätts mer sällan (Korzeniewska 2011). I omgivningen runt avlopps-
reningsverken uppmättes endast Pantoea och Serratia. 
 
Halten luftburna mikroorganismer har mätts på olika avstånd från ett avloppsrenings-
verk (ca 70 000 invånare, 15 000 m3/dag) i Italien (Grisoli 2009). En trend till mins-
kande koncentrationer av mikrobiologisk aktivitet sågs från 40 till 100 m från renings-
verket. Det var dock stor spridning i uppmätta koncentrationer. Inga mätningar gjordes 
längre bort än 100 m. I Österrike mättes olika typer av mikroorganismer under olika 
reningssteg vid tre avloppsreningsverk (2 000-15 500 pe) som använde aktivslam-
processer (Haas 2002). Mätningarna visade något förhöjda halter av luftburna mikro-
organismer där avloppsvatten togs in i verket, medan uppmätta halter i området med 
aktivslamprocessen, 10 m från aktivslambassäng, samt 200 m från verket (på läsidan) 
var i nivå med uppmätta bakgrundskoncentrationer. Infektionsrisken för närboende 
kring ett italienskt avloppsreningsverk (150 000 invånare, ca 50 000 m3/dag) har under-
sökts genom modellberäkningar utifrån uppskattade emissioner av Cryptosporidium 
(protozoan), Campylobacter (bakterie) och Rotavirus (virus), som indikatororganismer 
(Stellacci 2010). Sannolikheten att bli smittad beräknades vara minimal på ett avstånd ≥ 
100 m från verket.  
 
Sammanfattningsvis visar en kunskapssammanställning från 1975 att boende upp till 
300 m avstånd skulle kunna utsättas för bakterier från relativt stora, öppna avlopps-
reningsverk. Vid öppna luftningsbassänger kan skum på vattenytan som innehåller 
mikroorganismer svepas med av vinden och spridas till omgivningen. Ny teknik i 
reningsprocesser såsom typ av luftningssystem har visats minska aerosolbildningen. 
Emissionen av aerosol till omgivningsluften är sannolikt också betydligt lägre vid 
inbyggda luftningsbassänger jämfört med öppna, där också turbulens av väderförhållan-
den kan påverka avgången.  
 
Diseröds avloppsreningsverk är relativt litet till storleken jämfört med de flesta av de 
studerade avloppsreningsverken i litteraturen. Alla reningssteg sker inomhus, ett fin-
blåsigt luftningssystem används och dessutom är luftningsbassänger övertäckta. Sprid-
ning till omgivningsluften av luftburna mikroorganismer från avloppsrenings-verket 
skulle kunna ske via ventilationsluften från luftningsbassängerna som släpps ut orenad i 
taknivå på två ställen samt på gaveln i takhöjd på ett ställe.  
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Luktande ämnen från avloppsreningsverk 
 
Vid avloppsreningsverk kan ofta luktolägenheter uppstå och många olika ämnen har 
identifierats (Tabell 1) (Gostelow 2001). Lukt avges när organiska ämnen i vattenytan 
förflyktigas. Svavelföreningar utgör den största andelen luktande ämnen och svavelväte 
är den mest framträdande luktande föreningen. Svavelväte bildas då syrehalten är låg. 
Luktande ämnen vid avloppsreningsverk kan komma från t.ex. rens- och slamhantering. 
Även gaser som bildas i den biologiska aktivitet som den biologiska reningsprocessen 
innebär bidrar till lukten. Ostabiliserat slam avger betydligt mer besvärande lukt än sta-
biliserat slam. Reningsstegen före det biologiska reningssteget har i en studie vid 17 
avloppsreningsverk (kapacitet 1 000-80 000 m3/dag) i Italien visats avge mest lukt för 
att sedan minska under resterande reningssteg (Capelli, 2009). Luktkällorna i ett 
avloppsreningsverk kan vara kontinuerliga (utsläpp av ventilationsluft), frekventa 
(hämtning av slam) eller tillfälliga (transporter, driftstörningar eller underhållsarbete).  
 
Ibland används svavelväte som en indikator på lukt eftersom den utgör en av luktens 
huvudkomponenter och är relativt lätt att mäta i låga luftkoncentrationer, men intensi-
teten bestäms inte bara av koncentrationen. Andra luktande ämnen kan ha en annan 
lukttröskel än svavelväte och olika illaluktande föreningar kan ha både synergisk och 
antagonistisk effekt (Gostelow 2001). Ibland använder man därför istället så kallade 
luktpaneler som utgörs av en grupp personer där var och en får beskriva odören. Fyra 
dimensioner av odör brukar anges: koncentration (fysisk koncentration av odorant), 
intensitet (magnitud av upplevd sensation), karaktär (i jämförelse med andra odörer), 
intensitet (magnitud, av upplevd sensation och hedonistisk ton (behaglig eller obehag-
lig) (Gostelow 2001). Genom att på detta sätt beskriva en odör avspeglar det bättre det 
obehag som människan upplever. Både tröskelnivå (den lägsta koncentration vid vilken 
obehag uppstår) som den interindividuella variationen kan på detta sätt beskrivas.  
 
Odörer från avloppsreningsverk är sällan toxiska i sig, men de kan innebära ett kom-
fortproblem. Dock kan flera illaluktande gaser som t.ex. svavelväte vara farliga vid 
höga exponeringar. Koncentrationen av sådana gaser späds ofta snabbt från en utsläpps-
källa, men en icke-skadlig odör kan uppträda på flera hundra meters avstånd. En oange-
näm doft kan därför historiskt sett ha kunnat utgöra en varningssignal. Utsläpp av lukt-
ande ämnen är generellt sett den avgörande faktorn för hur nära avloppsreningsverk det 
är lämpligt att ha bebyggelse. 
 
Kungälvs kommun har inte fått in några klagamål på lukt från kringboende från det 
aktuella avloppsreningsverket. Vid besöket kunde ingen avloppslukt kännas på fram-
sidan utanför verket. En svag karakteristisk avloppslukt kunde kännas intill inlopps-
pumpstationen, vilken är lokaliserad på baksidan av verket. Vid vårt besök på av-
loppsreningsverket var det relativt blåsigt med några plusgrader. Planområdet ligger inte 
i förhärskande vindriktning från avloppsreningsverket. Enligt driftansvarig är det få 
driftstörningar och man har inget problem med bildning av svavelväte i ledningssyste-
met. Boverket anger ett skyddsavstånd på 300 m som vägledning för avloppsrenings-
verk (storlek och utformning av verken har inte specificerats) upp till 2000 pe (Boverket 
1995). 
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Hälsorisker hos yrkesexponerade 
 
I en finsk studie från 2005 sammanfattas att anställda på reningsverk har en mycket 
påtaglig exponering för bioaerosoler innehållande patogena och/eller allergena mikro-
organismer och endotoxiner (Heinonen-Tanski 2009). Detta ger ökad risk för besvär 
från magtarmkanalen, luftvägar och hud. Det råder dock betydande skillnader i expone-
ring, bl.a. beroende på verkens storlek och den reningsteknik som används. I vissa 
undersökningar har man påvisat ökad förekomst av luftvägsinfektioner och luftvägs-
symtom (Thorn 2001). Magtarmsymtom är mer vanligt bland avloppsreningsarbetare 
jämfört med normalbefolkningen (Giusti 2009, Thorn 2001). En något ökad förekomst 
av immunisering mot hepatit A finns hos avloppsreningsarbetare (Glas 2001).  En 
studie visar på signifikanta samband mellan vissa bakterier och trötthet och huvudvärk 
(Prazmo 2003) och en annan på ett dos-responssamband mellan endotoxinnivåer och 
nedre luftvägseffekter, hudsymtom, feberliknande och andra systemiska symtom (Smit 
2005).  
 
 
 
Hälsorisker för närboende 
 
Det finns ett fåtal studier som studerat spridning av mikroorganismer från avlopps-
reningsverk till omgivningen, men det saknas epidemiologiska undersökningar avse-
ende hälsoeffekter för boende kring avloppsreningsverk. Men utifrån sammansättningen 
av mikroorganismer i aerosoler kan ökad risk för luftvägsinfektioner inte uteslutas, där 
barn, äldre och vissa sjuka kan förväntas ha en ökad känslighet. En tänkbar hälsorisk är 
magtarminfektioner efter inandning av aerosolpartiklar som med luftvägarnas flimmer-
hår transporteras upp till svalget och sväljs. Det är oklart om det kan förekomma en 
immunisering av kringboende till följd av låggradig exponering för mikroorganismer. 
 
 
 
Vägtrafik, buller och luftföroreningar 
 
Det aktuella planområdet ligger längs med Romelandavägen.  I nuvarande detaljplan är 
avståndet från vägen och till de närmast liggande husfasaderna 20 meter.  Fordonstrafik 
på Romelandavägen uppgår enligt data från Trafikkontoret i Kungälv till 4400 fordon 
per dygn, varav andel tunga fordon är ca 6 %.  
 
 
Riktvärden för vägbuller och hälsoeffekter 
 
Riktvärdena för bullernivåer i samband med nybyggnationer av bostäder är 55 dB som 
ekvivalent ljudnivå (dBA) utomhus vid fasad vid bostad, samt 70 dB som maximal 
ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad (proposition 1996/97:53). Enligt Världs-
hälsoorganisationen (WHO 2000) bör inte bullernivån från externa ljudkällor på lek-
platser utanför förskolor och skolor överskrida 55 dB i medelljudnivå. Vidare har 
Naturvårdsverket angett 55 dB som riktvärde för vägtrafikbuller utomhus vid perma-
nentbostäder, vårdlokaler och undervisningslokaler (Naturvårdsverket 1991).  
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Det är känt att buller från vägtrafik kan ge upphov till olika typer av störningar och 
besvärsreaktioner. De vanligaste effekterna är samtalsstörning, sömnstörningar och 
effekter på vila och avkoppling. I en tidigare studie har man visat att andelen störda av 
trafikbuller utgjordes av nästan hälften av de boende vid ekvivalentnivåer på 55-60 dB 
(Öhrström 2005). Det finns studier som talar för att trafikbuller ökar risken för hjärt-
infarkt och blodtryckssjukdom (WHO 2011). Det har dessutom tillkomit nya rön angå-
ende hälsoeffekter som visar på en koppling mellan buller vid bostaden, diabetes och 
övervikt (Sörensen 2013). Även om de faktiska riskökningarna är små kan de ändå vara 
betydelsefulla i ett folkhälsoperspektiv, eftersom ett stort antal människor exponeras.  
 
Kritiska effekter till följd av bullriga miljöer i skolor och förskolor är möjligheten att 
uppfatta tal och upplevelsen av att bli störd. Buller kan även leda till ökad trötthet hos 
barn och personal, samt koncentrationssvårigheter. För barnen kan sömnen störas under 
sovstunden om vilorummet är beläget mot en starkt trafikerad gata (Socialstyrelsen 
2004).  
 
 
Beräkning av vägbuller  
 
Bullerberäkningarna som ligger till grund för bedömningen är gjorda i ett beräknings-
program utarbetat av Trivector AB och baseras på Naturvårdsverkets beräkningsmetod 
”Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell reviderad 1996” (Naturvårdsverket 1996). 
Bullerberäkningarna är gjorda utifrån befintlig trafiksituation, d.v.s. utan den ökning 
som kan förväntas i samband med den planerade bebyggelsen. I beräkningsmodellen 
sattes det s.k. mottagaravståndet, d.v.s. avståndet från ljudkälla till husfasad till 20 m, 
eftersom nybyggnationen planeras ske 20 m från vägen. Resultatet blev då att ekviva-
lent ljudnivå låg på 61 dBA (riktvärde 55 dBA) och maximalnivå uppgick till 78 dBA. 
Således resulterar byggnation 20 m från vägen i att ekvivalenta ljudnivån blir för hög då 
det hamnar ovan angivna riktvärdet.  
 
Med nuvarande byggnation är mottagaravståndet ca 100 m. Detta resulterar i ekvivalent 
ljudnivå på 47 dBA och maximal nivå på 56 dBA. Om mottagaravståndet istället skulle 
uppgå till 40 m blir den ekvivalenta ljudnivån 54 dBA, d.v.s. precis under riktvärdet, 
och maximal nivå 60 dBA. Samma resultat erhålls om man räknar med ett mottagar-
avstånd på 20 m tillsammans med ett bullerplank längs med vägen.  
 
 
Luftföroreningar – kvävedioxid 
 
Vi har valt att redovisa luftföroreningar vid Romelandavägen som kvävedioxid (NO2). 
Kvävedioxid används ofta som en indikator på förekomst av trafikrelaterade luftförore-
ningar. I en tätort är trafiken den dominerande källan till utsläpp av kväveoxider. Miljö-
kvalitetsnorm (MKN) för kvävedioxid är 40 µg/m3 som årsmedelvärde. Enligt en be-
dömning från Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet är också ett 
långtidsmedelvärde på 40 µg/m3 ett riktvärde beträffande hälsoeffekter av kvävedioxid, 
men IMM betonar att epidemiologiska data inte är riktigt säkra beträffande kväve-
dioxids specifika roll när det gäller hälsoeffekter. Enligt det lokala miljömålet i Göteborg 
ska årsmedelhalten av NO2 i utomhusluften underskrida 20 μg/m3

 vid 95 procent av alla 
förskolor och skolor samt vid bostaden hos 95 procent av göteborgarna år 2020. 
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Mätningar utförda av Miljöförvaltningen i Göteborg visade på halter kring 40 µg/m3 i 
närheten av starkt trafikerad gata i Göteborgs centrum (Haga). Utanför en förskola i 
Ytterby beräknades halten av kvävedioxid som årstidsmedelvärde till 18 µg/m3 (Johan-
nesson 2005). Själva förskolebyggnaden låg 40 m från en väg trafikerad med ca 12000 
bilar/dygn, d.v.s. betydligt större antal jämfört med aktuell situation i Diseröd.   
 
 
 
Miljömedicinsk bedömning 
 
Risken för hälsopåverkan på kringboende skulle kunna utgöras av luftvägsinfektioner 
eller magtarminfektioner. Det går inte att kvantifiera denna eventuella risk. Det finns 
endast begränsad kunskap om smittspridningen runt avloppsreningsverk. Aerosolbild-
ning kan ske vid alla reningssteg där processen skapar rörelse i vattnet. Enligt Boverket 
(1995) har studier visat att bakterier sprids från reningsverk (storlek och utformning av 
verken har inte specificerats) med vinden, men att antalet bakterier på ett avstånd av 200 
m är obetydligt fler jämfört med normala förhållanden. Ny teknik, öppna/inbyggda 
reningssteg, rening av utgående luft och verkets kapacitet påverkar mängden aerosoler 
som släpps ut. Vår bedömning avseende Diseröds avloppsreningsverk, där alla renings-
steg sker inomhus, är att det inte finns någon risk för smittspridning på längre avstånd 
än ca 100 m. 
 
Odörer från reningsverket bedöms inte vara farliga, men skulle kunna utgöra ett bety-
dande komfortproblem beroende på intensitet och hur ofta de uppträder, vilket i sin tur 
bland annat påverkas av de meterologiska förhållandena. Den planerade bebyggelsen 
ligger gynnsamt ur vindriktningssynpunkt gentemot avloppsreningsverket. Inga klago-
mål på lukt har i dagsläget inkommit till kommunen från kringboende, det kortaste 
avståndet är i dagsläget drygt 100 m. Vår bedömning är att kringboende vid vissa för-
hållanden skulle kunna förnimma lukt på 200 m avstånd från avloppsreningsverket.  
 
Med rening på utgångsluften skulle smittspridningen kunna bli obetydlig. Även lukt 
skulle reduceras om luften renas samt om borttransport av slam sker i stängd container. 
Då bör luktstörningar bli osannolika bortom 100 från verket. Det man kan tänka på är 
att ha vegetation mellan reningsverket och bebyggelsen och att luftintag till byggnader 
placeras med hänsyn till emissioner från reningsverket. I dagsläget är cirka 1200 fysiska 
personer anslutna, men antalet kommer att öka i och med den planerade bebyggelsen. 
Enligt driftteknikern förväntas inte antalet driftstörningar öka även om fler personer 
ansluts. Vår bedömning gäller även avloppsreningsverkets kapacitetstak på 1900 pe.  
 
Buller till omgivningen kan orsakas av bl.a. fläktar, pumpar, kompressorer och 
slamcentrifuger. Vid installation av reningsutrustning bör en ökad bullernivå beaktas. 
 
Om planområdet, inkluderande t.ex. planerad förskola och dess uteplats, är beläget 40 m 
ifrån Romelandavägen hamnar den ekvivalenta ljudnivån precis under riktvärdet för 
buller.  Detsamma gäller om avståndet är 20 m och att bullerplank byggs. Halterna av 
kvävedioxid som ett mått på trafikrelaterade luftföroreningar bedöms ligga under 20 
µg/m3 och klart under miljökvalitetsnormen på ett avstånd på 20 m ifrån vägen. 
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Tabell 1. Odörer beskrivna från avloppsreningsverk 
(Gostelow 2001). 
Class    Compound    Formula   Character   

 
Sulphurous    Hydrogen sulphide    H2S    Rotten eggs   
    Dimethyl sulphide    (CH3)2S    Decayed vegetables, garlic   
    Diethyl sulphide    (C2H5)2S    Nauseating, ether   
    Diphenyl sulphide    (C6H5)2S    Unpleasant, burnt rubber   
    Diallyl sulphide    (CH2CHCH2)2S    Garlic   
    Carbon disulphide    CS2    Decayed vegetables   
    Dimethyl disulphide    (CH3)2S2    Putrification   
    Methyl mercaptan    CH3SH    Decayed cabbage, garlic   
    Ethyl mercaptan    C2H5SH    Decayed cabbage   
    Propyl mercaptan    C3H7SH    Unpleasant   
    Butyl mercaptan    C4H9SH    Unpleasant   
    tButyl mercaptan    (CH3)3CSH    Unpleasant   
    Allyl mercaptan    CH2CHCH2SH    Garlic   
    Crotyl mercaptan    CH3CHCHCH2SH    Skunk, rancid   
    Benzyl mercaptan    C6H5CH2SH    Unpleasant   
    Thiocresol    CH3C6H4SH    Skunk, rancid   
    Thiophenol    C6H5SH    Putrid, nauseating, decay   
    Sulphur dioxide    SO2    Sharp, pungent, irritating 

   
Nitrogenous    Ammonia    NH3    Sharp, pungent   
    Methylamine    CH3NH2    Fishy   
    Dimethylamine    (CH3)2NH    Fishy   
    Trimethylamine    (CH3)3N    Fishy, ammoniacal   
    Ethylamine    C2H5NH2    Ammoniacal   
    Diethylamine    (C2H5)2NH2     
    Triethylamine    (C2H5)3N     
    Diamines, i.e. Cadaverine    NH2(CH2)5NH2    Decomposing meat   
    Pyridine    C6H5N    Disagreeable, irritating   
    Indole    C8H6NH    Faecal, nauseating   
    Scatole or Skatole    C9H8NH    Faecal, nauseating 

   
Acids    Acetic (ethanoic)    CH3COOH    Vinegar   
    Butyric (butanoic)    C3H7COOH    Rancid, sweaty   
    Valeric (pentanoic)    C4H9COOH    Sweaty   

 
Aldehydes  Formaldehyde    HCHO    Acrid, suffocating   
and ketones  Acetaldehyde    CH3CHO    Fruit, apple   
    Butyraldehyde    C3H7CHO    Rancid, sweaty   
    Isobutyraldehyde    (CH3)2CHCHO    Fruit   
    Isovaleraldehyde   (CH3)2CHCH2CHO    Fruit, apple   
    Acetone    CH3COCH3    Fruit, sweet   
    Butanone    C2H5COCH3    Green apple   
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Bilaga 1. Detaljplan 
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