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Miljöföreläsning 9: Städernas luftföroreningar och reningsteknik 
 
Dagens föreläsning består av två delar.  Den första delen behandlar luftföroreningar som kan 
påverka människors hälsa, och den andra behandlar reningsteknik, F9.1.   
 
NOx 
 
Transporter inklusive arbetsmaskiner (traktorer m.m.) står för en mycket stor del av 
kväveoxidemissionerna i Sverige idag, F9.2.  Av transporterna står vägtrafiken för ungefär hälften, 
medan sjötransport och arbetsmaskiner bidrar med ungefär varsin fjärdedel.  En mindre mängd 
kommer också från flygtrafiken.  Personbilar står för största delen av trafikarbetet räknat i km.  Med 
katalytisk avgasrening kan utsläppen av kolväten, kväveoxider och kolmonoxid minskas med 90-
95%, F9.5.  Figuren visar emission av NOX, kolväten (HC) och CO med och utan katalysator som 
funktion av luftfaktor (ekvivalensförhållande). Med luftfaktor menas kvoten mellan tillsatt 
luftmängd och den luftmängd som teoretiskt behövs för att förbränna bränslet. Vid luftfaktorer 
under 1.0 finns det således inte tillräckligt med luft för att förbränna allt bränslet. Med katalysator 
kan man minska emissionen av kolväten till nära noll vid luftfaktor över 1. Kväveoxidemissionen 
däremot kan minskas mycket kraftigt vid luftfaktorer under 1. Om man använder katalysator och har 
en luftfaktor som är mycket nära 1 kan man få mycket låga emissioner av både kväveoxider och 
kolväten, se figur. Detta är möjligt genom att använda en lambdasond som kontinuerligt mäter och 
reglerar luftfaktorn.  
 
Sedan 1987 har alla nya bensindrivna bilar katalytisk avgasrening, vilket kraftigt har minskat 
kväveoxidutsläppen från dessa bilar.  Katalytisk avgasrening har också minskat vägtrafikens totala 
utsläpp av kväveoxider, men inte så mycket som man skulle kunna tro, F9.7.  Främst för att 
katalysatorer inte är aktuella för dieselfordon, men också därför att katalysatorer inte fungerar 
särskilt bra för kortare körsträckor, F9.8, och därför att trafiken ökar.   
 
SO2 
I samband med en smogepisod i London 1952 dog c:a 2000 människor som en följd av höga halter 
av svaveldioxid och partiklar, F9.9.  Halterna av SO2 i luften i Göteborg är några tusendels ppm, 
eller c:a en hundradedel av de halter som uppmättes under smogen i London 1952.  Halterna är nu 
så låga att svaveldioxid knappast utgör något hälsoproblem.   
 
Oförbränt 
 
Organiska ämnen är brännbara och utsläpp av dessa är i vissa fall en följd av ofullständig 
förbränning (trafik, flyg, sjöfart, el- och värmeproduktion), men behöver inte alltid vara det 
(bensinhantering, lösningsmedel).  Även om det finns många källor till utsläpp av organiska ämnen 
så är vägtrafiken viktig ur hälsosynpunkt eftersom denna ger utsläpp nära marken och ofta där det 
finns mycket människor (städer, bilköer). Man skiljer på flyktiga organiska ämnen, dvs sådana som 
kan avdunsta och bilda gaser, och lågflyktiga som kan spridas i form av mycket små partiklar.  Båda 
är skadliga för hälsan.  
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Det finns 1000-tals ämnen i avgaserna från fordon.  I F9.11 visas  några exempel på ämnen och 
grupper av ämnen.  Placeringen i figuren visar om ämnena i första hand påverkar miljön (uppåt) 
eller hälsan (nedåt).  Vidare visas också vilka ämnen som huvudsakligen kommer från bensin 
respektive diesel.  Förutom utsläpp av oförbränt har vi utsläpp av koldioxid (CO2; växthusgas),  
kvävemonoxid/kvävedioxid (NO/NO2; hälsoeffekter, försurning, övergödning, bildning av 
fotokemiska oxidanter),  lustgas (N2O;  bildas i små mängder vid katalytisk avgasrening, men andra 
utsläpp av N2O har större betydelse, se föreläsning om klimatet), svaveldioxid (SO2;  idag är 
svavelhalterna i fordonsbränslen låga). 
 
Till oförbränt hör kolmonoxid, CO, och organiska ämnen [dvs kolväten samt kolväteföreningar där 
även andra grundämnen som t.ex. syre, kväve, svavel, halogener (klor, brom, jod) ingår].  
Kolmonoxid är giftigt då det blockerar syretransporten, men de koncentrationer som råder i 
utomhusluft i svenska städer är knappast något hälsoproblem.  Exempel på olika grupper av 
organiska ämnen som emitteras från trafiken ges i F9.12.  Alkaner (= paraffiner) är mättade (dvs 
utan dubbel/trippelbindningar) raka eller grenade kolväten.  Alkaner med 5-17 kolatomer är vätskor 
(oljor*), medan mindre alkaner är i gasform och större är fasta.  (Tyngre eldningsoljor måste värmas 
för att bli flytande.)  Alkener (=olefiner) är kolväten med minst en dubbelbindning.  Den enklaste, 
eten, är cancerogen liksom en del andra alkener.  Aldehyder kan emitteras direkt men kan också 
bildas sekundärt i samband med fotokemisk oxidantbildning.  Aldehyder är inblandade i bildning av 
fotokemiska oxidanter som t.ex. PAN (peroxiacetylnitrat).  Bensen: Upp till 3% i bensin är tillåtet 
trots att det är cancerogent.  Alkylbensener (40% av svensk bensin) bildar cancerogena ämnen vid 
oxidantbildning.  PAH, polycykliska aromatiska kolväten, är lågflyktiga och normalt 
partikelbundna.  Vissa är kraftigt cancerogena som t.ex. benspyren. Om man får in en NO2-grupp i 
PAH får man ännu mera giftiga och cancerogena ämnen: nitroarener. Om man får in syre, svavel 
eller halogenatomer i PAH uppstår andra ämnen som är svåranalyserade och dåligt kända, s. k. 
PAC, polycykliska aromatiska ämnen.  
 

*(mineral-)olja består huvudsakligen av alkaner, cykloalkaner och aromatiska kolväten.  Destillation 
av olja ger, efter stigande koktemperatur:  gas, nafta, bensin, flygfotogen, tunn eldningsolja, diesel, 
tjock eldningsolja, asfalt  

 
Fotokemiska oxidanter 
 
De flesta kolväteföreningar är mycket stabila vid omgivningstemperatur och först vid temperaturer 
uppemot 800°C reagerar de med syre i luft (dvs brinner).  Solljus kan emellertid starta reaktioner 
där kolväten oxideras.  Fotokemisk oxidantbildning kan liknas vid en långsam förbränningsprocess 
där det bildas en mängd reaktiva och farliga mellanprodukter, i form av delvis oxiderade kolväten.  
Även kväveoxider är inblandade i fotokemiska reaktioner vilket leder till bildning av ozon, O3.  I 
första hand är det kvävemonoxid, NO, som emitteras från fordon.  NO reagerar med ozon under 
bildning av kvävedioxid, NO2, och vanlig syrgas: 
 NO + O3   �   NO2  +  O2      (9.1) 
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Kvävedioxiden kan slås sönder av energirikt solljus, hυ, under bildning av mycket reaktiva och 
kortlivade syreradikaler.     
 NO2  +  hυ   �  NO  +  O      (9.2) 
Dessa syreradikaler ger bildning av nytt ozon. 
 O  +  O2   �  O3       (9.3) 
 
Som vi ser ger ovanstående reaktioner inte någon nettobildning av ozon.  För att detta skall ske 
krävs att kolväten är närvarande.  Kolväten kan, som ovan nämnts, oxideras under inverkan av 
solljus och bilda reaktiva mellanprodukter, t.ex.  
 RCH3   -->   RCH2O2 

där R betecknar en kolvätekedja:  H, CH3, C2H5 etc.  Detta ämne kan sedan oxidera kvävemonoxid: 
 RCH2O2  +  NO   �   RCH2O  +  NO2 
När denna reaktion oxiderar NO i stället för reaktion 9.1 ovan fås netto en bildning av ozon genom 
reaktionerna 9.2 och 9.3.  Därför fås bildning av ozon genom kombinationen av utsläpp av 
kväveoxider och kolväten. 
 
Vid fotokemisk oxidantbildning, kan en mängd otrevliga ämnen uppstå,  förutom ozon även t.ex. 
PAN (=peroxiacetylnitrat CH3(CO)OONO2),  väteperoxid, organiska peroxider (ROOH) och 
aldehyder (RCHO).  F9.14 visar koncentrationen av några olika ämnen under en typisk Los 
Angeles-smog.  På morgonen ökar först NO-koncentrationen, därefter NO2 och snart därefter halten 
av ozon och andra oxidanter.  F9.15 visar hur oxidantkoncentrationen ökar när både kolväten och 
kväveoxid är närvarande.   
 
Ozon är skadligt för växter.  I Sverige uppskattas produktionsbortfallet för jordbruksgrödor till 
ungefär 10% på grund av ozon, F9.16.  PAN, peroxiacetylnitrat, är den oxidant som efter ozon är 
mest välkänd för att vara giftig för växter.   
 
Göteborgsluften 
Månadsmedelvärden för luftföroreningar i Göteborg visar att både mängden svaveldioxid och sot 
har minskat kraftigt sedan 60-talet, F9.17-18.  Däremot är inte minskningen lika stor för 
kvävedioxid och framför allt inte för ozon,  F9.19-20.  När det gäller kvävedioxid skulle man ha 
förväntat sig att se en successiv minskning efter 1987 när katalytisk avgasrening börjar införas, men 
detta är knappast fallet. På kommunens hemsida kan man få dagsaktuell information om 
föroreningsläget, F9.21. 
 
Hälsoeffekter 
Speciellt kraftigt exponerade för trafikens luftföroreningar är de som åker bil.  Det sker normalt en 
betydande utspädning så att avgashalterna kan vara mycket lägre redan några hundra meter från 
körbanan.   
 
I F9.24 ges en jämförelse mellan tröskelvärden, som visar vad man anser att arbetare kan exponeras 
för 40 h i veckan, och månadsmedelvärden i Göteborgs uteluft.  Det bör påpekas att det är mycket 
stor skillnad på vad man anser att man kan utsätta vuxna friska arbetare för och vad som är lämpligt 
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för en grupp som också omfattar känsligare åldrar och känsligare individer.  (Exempelvis är 
tröskelvärdet för SO2 flera gånger högre än de nivåer som uppmättes under Londonsmogen 1952, 
F9.9.)  Det finns undersökningar som visar på effekter hos känsliga personer vid betydligt lägre 
nivåer, redan ett par hundra ppm, för både SO2 och NOx.  För SO2 är koncentrationen i 
Göteborgsluften idag så låg, några få µg/m3, att man knappast har några effekter.  Detta gäller inte 
NOx där det inte alls är otroligt att man kan ha hälsoeffekter.   
 
När det gäller ozon så visar barn och ungdomar visar nedsatt lungfunktion efter att ha utsatts för 
halter över 160 µg/m3 under 6 h.  Detta värde kan jämföras med de ozonhalter som mäts upp på 
sommaren på landet i södra Sverige, med månadsmedelvärden omkring 80 µg/m3. Under kortare 
perioder kan koncentrationen överstiga 120 µg/m3.  I Göteborg liksom andra storstäder ligger 
halterna 10-20 µg/m3 lägre än i omgivningarna beroende på att reaktion 9.1 till att börja med sänker 
halten ozon, F9.20.  Vi ligger alltså mycket nära de halter där man kan påvisa effekter.  Som tidigare 
nämnts antas ozon också ha stor effekt på växtligheten.  En färsk studie pekar på att ozonet är ännu 
farligare än man tidigare trott och att det skulle orsaka 1000-tals dödsfall årligen i Sverige, F9.23.   
 
Epidemiologiska studier visar också att antalet sjukhusinläggningar och dödsfall ökar när 
partikelkoncentrationen i luften är hög.  Ozon, partiklar och sannolikt också NOx påverkar alltså 
människors hälsa, och för de två förstnämnda har man också kunnat visa på en ökad dödlighet när 
halterna ökar.  Dessa luftföroreningar påverkar alltså andningsorganen direkt. 
 
Förutom de luftföroreningar som direkt påverkar luftvägarna, så sprids också ämnen som är 
mutagena/cancerogena.  I första hand handlar det om oförbränt, dels flyktiga ämnen, dels oförbränt i 
form av små partiklar (≤1 µm) som passerar genom näsan och kan deponeras i lungorna, F9.25.  Det 
är små sotpartiklar som innehåller polycykliska aromatiska kolväten och andra lågflyktiga ämnen.   

Hur allvarlig är då spridningen av cancerogena luftföroreningar?  Lungcancer är vanligare 
hos storstadsbor än hos dem som bor i omgivande områden.  Men det finns många skillnader mellan 
storstadsbor och de som bor i omgivande områden, t.ex. rökvanor, vilket gör det svårt att använda 
epidemiologiska studier för att bedöma cancerrisken till följd av luftföroreningar.  En annan metod 
är att försöka uppskatta vilka koncentrationer av olika ämnen som människor utsätts för och att 
bedöma risken var för sig för dessa ämnen och sedan summera.  En sådan uppskattning hamnar i 
intervallet 100-1000 cancerfall per år i Sverige (cancerkommittéen), F9.27.  Idag är koncentrationen 
av luftföroreningar lägre vilket innebär att denna uppskattning kanske bör justeras ner något.    
 
Tabellen nedan sammanfattar viktiga hälsoeffekter av luftföroreningar 
 
Effekter på luftvägar: Ozon, m.fl. oxidanter 
 partiklar  
 NOx 
Cancerogena/mutagena effekter flyktiga organiska ämnen (dvs. oförbränt) 
 PAH/sotpartiklar (dvs. oförbränt) 
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RENINGSTEKNIK 
 
Det finns ett mycket stort antal tekniker för rening av gaser, t.ex. luft eller rökgaser, och vätskor, 
t.ex. vatten.  För att ge exempel på reningsmetoder kommer dels vattenrening (kommunalt 
avloppsvatten) och dels rökgasrening att diskuteras.  Detta är ekonomiskt viktiga metoder som 
används på många håll. 
 
AVLOPPSVATTENRENING 
 
mekanisk rening kan göras på flera olika sätt: 

galler 10-20 mm, (större saker som kan sätta igen pumpar m.m.) 
silar  0,1-1 mm 
filter (normalt sandbädd),  måste renspolas.   
sedimentering, F9.30 
flotation 
 

biologiska reningsmetoder för att ta bort organiskt material: 
1) aerob biologisk rening  (dvs i närvaro av syre): 

 - damm  (grund (<2 m) och stor, uppehållstid 1-2 månader) 
 - luftad damm (uppehållstid 5-7 dagar), F9.32 
 - aktivslamprocessen  (uppehållstid några timmar), F9.33, innebär att slam (dvs stora 
mängder hungriga mikroorganismer) hela tiden förs tillbaka till luftningsbassängerna 
 - biologisk bädd, F9.34, innebär att de hungriga mikroorganismerna hålls på plats av en 
bärare med stor yta, t.ex. korrugerad plast.   

2) anaerob rening (dvs i frånvaro av syre): 
Fördelar: - ger energirik metangas, F9.35 

  - man slipper kostnad för luftning och får mindre slamproduktion 
Nackdelar: - känslig för driftstörningar 

  - processen sker egentligen i två steg, 1) organiskt material omsätts till bl. a. fettsyror 
2) metanbildning.  Det sista steget är långsamt, då metanbildande bakterier tillväxer sakta.  
Detta ger lång uppehållstid om man gör det i en rötkammare (20-30 dygn).  

 
Anaerob nedbrytning används därför mest för avloppsvatten med  hög koncentration av organiskt 
material.   Ofta rötas kommunalt avloppsslam;  andra tillämpningar är mycket förorenade vatten från 
cellulosaindustrin och livsmedelsindustrin.  Som alternativ till rötkammare finns numera en anaerob 
"aktivslamprocess", dvs bakteriernas långsamma tillväxt kompenseras genom en effektiv 
slamåterföring via ett sedimenteringssteg.  Det finns även anaeroba filter (liknar biobädden, F9.34, 
men är helt vätskefyllt), där uppehållstiden kan minskas till storleksordningen timmar. 
 
biologisk kvävereduktion: 
Det mesta kvävet i kommunalt avloppsvatten är i form av ammoniumjoner.  Därför krävs två steg, 
nitrifikation och denitrifikation, F9.36.  Nitrifikationen innebär att ammoniumjonen, NH4

+, 
omvandlas till nitrat, NO3

-, som sedan under denitrifikationen omvandlas vidare till kvävgas, N2.  
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Det senare steget, denitrifikation, kräver syrgasfria förhållanden, samt organiskt material, dvs. 
material som kan oxideras av nitratet.   
 En svårighet är att det första steget, nitrifikationen, fungerar dåligt vid närvaro av organiskt 
material.  En möjlighet, som inte är särskilt attraktiv, är att ta bort det organiska materialet före 
nitrifikationen och sedan sätta till nytt organiskt material, t.ex. metanol, vid denitrifikationen. 
 En annan väg är att börja med ett syrefattigt steg, men detta kräver kraftig återcirkulation.  
F9.37 visar principen.  Efter rening av organiskt material i luftningsbassängerna (9) och avskiljning 
av slam (11), återcirkuleras sedan en stor del av flödet via biobäddar (14) där nitrifikationen sker.  
Här omvandlas alltså ammoniumjonerna till nitrat som sedan kan omvandlas till kvävgas, N2, under 
syrefria förhållanden, dvs i (8).   
 
kemisk rening 
Kemisk rening används för att avskilja fosfor.  Fosfor (i form av fosfat) kan fällas ut med olika 
kemikalier som t.ex. aluminium-, kalcium- eller järnsalter.   
 
Göteborg 
På Ryaverken i Göteborg har kväverening införts under de senaste åren. F9.37 visar den process 
som används vid Ryaverken.  Här visas inte förbehandling (mekanisk rening) eller efterbehandling 
av slam (en del av slammet rötas).  Förutom tidigare beskriven kväverening, renas också organiskt 
material (9) och fosfor tas bort genom tillsats av järnsulfat (5).   
 
(Sammanfattning F9.38-41.) 
 
 
RÖKGASRENING  
 
Partikelrening,  F9.42.  En viktig egenskap hos partiklar är storleken.  Små partiklar kan ha en 
uppehållstid på en vecka eller mer i atmosfären, F9.49.  (De riktigt, riktigt små partiklarna har kort 
uppehållstid för att de fastnar på ytan av större partiklar.)  Som tidigare nämnts fastnar en stor del av 
de små partiklarna i lungorna om man andas in dem.   
 Cykloner renar endast stora partiklar, > c:a 10 µm, F9.44.  Genom en kraftig virvelrörelse 
slungas partiklarna ut mot sidorna och vandrar neråt medan gasen går ut i centrumröret. 
 Spärrfilter, F9.45.  Kallas även slangfilter.  Samma princip som dammsugarpåsar.  
Filterkakan som bildas kan avlägsnas genom att filtren skakas med jämna mellanrum. 
 Elektrofilter, F9.46.  Partiklar laddas elektriskt med en emissionselektrod och vandrar sedan 
i ett elektriskt fält till en utfällningselektrod där de faller ner.  En poäng med denna teknik är att små 
partiklar har en relativt sett större yta (dvs per massenhet) och därför får en större laddning (per 
massenhet).  Det gör att metoden fungerar bra även för små partiklar.   
 
En jämförelse mellan slangfilter och elfilter visar att båda metoderna effektivt kan avskilja 
submikrona partiklar, dvs partiklar mindre än 1 µm, F9.47.  När man ser på effektiviteten för 
partikelrening är det viktigt att ta reda på avskiljningsgraden som funktion av partikelstorlek.  Ofta 
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är massan av de submikrona partiklarna liten jämfört med massan hos de partiklar som är större. En 
avskiljningsanordning kan därför ståta med hög rening, t.ex. 99%, men ändå ha en mycket dålig 
rening av små partiklar.  (Och de små partiklarna är viktiga ur hälsosynpunkt eftersom de tar sig ner 
lungorna och kan stanna där, F9.25.)   
 
Svavelrening 
Det finns många olika processer men den vanligaste är att man duschar rökgasen med kalksten 
(CaCO3) som är uppslammad i stora mängder vatten (vattenslurry), F9.48.  Svaveldioxiden löser sig 
i vattnet och bildar kalciumsulfit (CaSO3).  Denna kan sedan oxideras (luftning) till kalciumsulfat 
(CaSO4, som bildar gips, CaSO4·2H2O, i närvaro av vatten) som är stabilt och kan deponeras.  
Denna typ av svavelrening är vanlig i stora kraftverk, men är olämplig för mindre anläggningar. 
 I en fluidiserad bädd-panna tillförs kalksten som partiklar och reagerar där i gasfas.  Först 
avgår koldioxid på grund av den höga temperaturen och den då bildade s.k. brända kalken (CaO) 
kan reagera med svaveldioxid till kalciumsulfat, F9.48. 
 
Kväveoxidrening 
Vid stora kraftverk används i flera länder numera selektiv katalytisk reduktion (SCR).  Ammoniak, 
NH3, doseras till rökgasen och i en katalysator reagerar denna med kväveoxiden (eller 
kvävedioxiden) till vanlig kvävgas och vatten,  F9.49.   

Kväveoxidutsläpp kan också minskas en del med förbränningstekniska åtgärder, t.ex. ändrad 
lufttillförsel och temperatur. 
 
Koldioxidavskiljning 
Tanken att man skulle kunna fånga in och lagra koldioxid är relativt ny.  Intresset för olika metoder 
att avskilja och lagra koldioxid har ökat mycket snabbt de senaste åren.  
 Det finns många olika processer som kan avskilja koldioxid vid förbränning. Den bäst kända 
är att använda ett absorptionsmedel som tar upp koldioxid ur rökgasen och sedan avger koldioxiden 
när det värms, F9.52.  Problemet är att processen kräver mycket energi.  Ungefär en femtedel av 
producerad energi från ett kraftverk skulle gå åt till denna rening, och kostnaderna är betydande.   
 
Lagring av koldioxiden kan göras genom injektion i gasfält och oljefält (men endast i begränsad 
omfattning) eller i akvifärer, dvs naturliga underjordiska vattenmagasin i poröst berg.  En annan 
eventuell möjlighet är att deponera koldioxid i djuphavet. CO2 omvandlas till vätska vid de tryck 
som råder under 500 m djup och har vid 3000 m djup högre densitet än havsvatten.  Sedan 1996 
injiceras CO2 i en akvifär 1000 m under havsbotten i Nordsjön, F9.54.  Den mängd som deponeras 
är betydande och motsvarar 2% av de svenska koldioxidutsläppen.  
 
För kraftverk så är merkostnaden för koldioxidavskiljning i storleksordningen 15-40 öre/kWhel, och 
ligger i samma storleksordning som andra alternativ till fossila bränslen, t.ex. vindkraft och 
biomassa.   
 
På institutionen för Energiteknik bedrivs forskning på koldioxidavskiljning.  Bl. a. studeras en 
process där man använder en syrebärare, en metalloxid, för att överföra syre från luften till bränslet, 
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F9.56.  På detta sätt skulle man få koldioxiden för sig (vattnet kan enkelt kondenseras ut) utan 
någon egentlig energikostnad för separationen.  Att processen fungerar har första gången 
demonstrerats under hösten 2003. 
 
På http://www.entek.chalmers.se/~anly/symp/symp2001.html kan man läsa mer om 
koldioxidavskiljning och lagring. (Överkurs.) 
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