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Förord

Ursprunget till projektet är ett försäkringskasseärende. En person som arbe-
tat i ett reningsverk för avloppsvatten led av minnesförlust, trötthet och 
huvudvärk men fick sin ansökan om arbetsskadelivränta avslagen, baserat 
på ett utlåtande från Försäkringskassans läkare att ”det finns inga vetenskap-
liga bevis på att svavelväte kan ge bestående skador”. Vi, projektledare, gick 
då igenom den vetenskapliga litteraturen. Det visade sig att det fanns flera 
undersökningar som beskrev ett samband mellan exponering för svavelväte 
och de symptom som var aktuella. Mot den bakgrunden frågade vi oss om 
det fanns en risk för exponering under vanligt, dagligt arbete på reningsverk 
i allmänhet och genomförde det nu redovisade projektet. 

Projektet är finansierat av Svenskt Vatten Utveckling och de deltagande 
reningsverken. Vi är glada för det intresse som projektet väckt och viljan 
från reningsverken att stödja det med projektmedel.

Även om resultaten inte tyder på att exponering för svavelväte är ett 
omfattande problem i det dagliga arbetet i moderna reningsverk, finns det 
fortfarande arbetsplatser där en hälsovådlig exponering förekommer. Under 
arbetets gång har också flera anställda berättat om personer, numera pensio-
nerade, som haft symptom av den typ som uppträder vid upprepade, korta 
exponeringar för högre halter svavelväte. Detta visar att, även om proble-
met svavelväte i moderna reningsverk inte synes vara ett stort arbetshygie-
niskt problem, är det viktigt med en fortsatt medvetenhet om risker och 
förebyggande åtgärder, särskilt i form av ventilation. Svavelväte är liksom 
stendamm med kisel och bly en yrkesrisk som i stort försvunnit med de 
kontrollåtgärder som finns i dag men risken finns kvar om man försummar 
skyddsåtgärder och utbildning eller inte observerar förekomst av symptom 
bland de anställda. 
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Sammanfattning

Tidigare undersökningar har visat att exponering för svavelväte kan ge 
upphov till medicinska effekter hos anställda i reningsverk för avloppsvat-
ten, särskilt i form av påverkan på det centrala nervsystemet. För att belysa 
riskerna för exponering under en normal arbetsdag har personburna mät-
ningar av svavelväte utförts i 18 reningsverk under vanliga arbetsdagar. Mät-
ningarna har omfattat 184 arbetsmoment inomhus under i medeltal 126 
minuter. Vid 6 mätplatser, huvudsakligen pumpgropar, registrerades värden 
överstigande EUs gränsvärde för korttidsexponering. Kontinuerlig kontroll 
och mätningar vid de platser där risker kan föreligga, såsom dåligt ventile-
rade utrymmen, är viktiga åtgärder för att förebygga uppkomst av skador.
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Summary

Previous studies have demonstrated that exposure to hydrogen sulfide 
may cause medical effects among employees in sewage treatment plants, 
particularly in terms of effects on the central nervous system. To explore 
the risk of exposure during ordinary daily work, measurements of hydrogen 
sulfide were performed by employees in 18 plants during normal work-
days. The measurements comprise 184 work sites with an average duration 
of 126 minutes. At six sites, mainly in pump pits, values in excess of the 
threshold value recommended by EU were found. Continuous control and 
measurements at sites where risks of exposure to hydrogen sulfide might be 
present, such as badly ventilated work sites, are important actions to prevent 
medical effects among employees.
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1 Inledning

1.1  Svavelväte

Exponering för svavelväte förekommer i många olika industrier t ex vid 
avsvavlingsprocesser i petroleumraffinaderier, vid framställning av cellulosa-
fiber, i reningsverk för avloppsvatten samt i lantbruket där organiskt mate-
rial förvaras i dåligt ventilerade utrymmen t ex gödselgropar. Svavelväte kan 
upptäckas till följd av den typiska lukten (ruttna ägg) men exponering kan 
förekomma utan att det märks, eftersom svavelväte nedsätter luktsinnets 
funktion. 

Svavelväte är mycket giftigt och av samma giftighetsgrad som vätecyanid. 
Det reagerar med enzymer som innehåller metalljoner, särskilt cytokrom-
oxidas, vilket påverkar den oxidativa metabolismen. Detta leder till skador 
i cellmembranen, vätskeansamling och läckage av intracellulära enzymer. 
Dessa allvarliga rubbningar drabbar i första hand organ med hög syreför-
brukning såsom centrala nervsystemet och lungorna. 

Förutom risker vid exponering för höga mängder svavelväte med åtföl-
jande drastiska symptom såsom illamående och snabb medvetslöshet, finns 
det risker också vid upprepade korta exponeringar. Flera undersökningar 
har studerat följdtillstånd längre tider efter det att exponeringen avslutats. 
I rapporter från Nordiska Ministerrådet 2001 och Världshälsoorganisatio-
nen 2003 redovisas data från undersökningar som påvisat bestående neuro-
logiska förändringar efter exponering för svavelväte (Svendsen et al 2001, 
Selene och Chou 2003). Symptom i form av minnesförlust, nedsatt koncen-
trationsförmåga, huvudvärk och reaktivitet i luftvägarna upp till 4 år efter 
exponeringen finns dokumenterade även bland fall som inte förlorat med-
vetandet efter exponeringen. I en rapport rörande riskvärdering av expo-
nering för svavelväte redovisas resultat från flera undersökningar, som visat 
på bestående symptom från centrala nervsystemet, även efter exponering 
för relativt låga mängder svavelväte. I en undersökning från Belgien som 
omfattar 85 anställda i cellulosafiberindustrin samt 66 kontroller påvisades 
att neurologiska symptom inklusive tremor (skakningar i armar och ben) 
samt rubbningar av hjärnbasens elektriska aktivitet och nedsatt nervfunk-
tion var vanligare bland de exponerade (Godderis et al 2008). Författarna 
knöt exponeringen till koldisulfid men det är troligt att liknande mängd 
svavelväte fanns i lokalerna. En viktig observation i denna studie var att de 
förändringar som påvisades, också fanns i gruppen med en exponering mot-
svarande den som var föreskriven som gränsvärde (10 mg/m3, 7.1 ppm). En 
rapport från Norge beskriver följdtillstånd efter exponering for svavelväte 
hos 6 personer 5 år efter exponeringen (Tvedt et al 1991). Minnesfunktion 
och koordination i muskelfunktionen var fortfarande nedsatt och de under-
sökta angav en ökad känslighet för lukter av olika slag.

Sammanfattningsvis visar publicerade vetenskapliga data från flera olika 
länder att exponering för svavelväte kan ge upphov till bestående besvär 
i form av huvudvärk, irritation, minnesförlust och aptitlöshet. Risken 
för uppkomst av bestående besvär beror på exponeringsgraden, men flera 

8



undersökningar visar att effekter kan uppkomma också när man utsatts för 
relativt låga doser.

I ett EU direktiv rekommenderas såväl ett 8-timmars gränsvärde (5 ppm) 
som ett värde för 15 minuters exponering (10 ppm) (EU 2009). Svenska 
myndigheter kommer under 2011 att ta ställning till rekommendationerna, 
som skulle innebära en sänkning av nuvarande svenska gränsvärden.

1.2  Svavelväte i reningsverk

Svavelväteexponering i reningsverk för avloppsvatten är ett välkänt pro-
blem och i många anläggningar finns mätningsutrustning installerad på 
särskilt riskfyllda platser. Detta innebär ett skydd mot höga koncentrationer 
och några dödsfall i akut svavelväteförgiftning finns inte dokumenterade 
i moderna reningsverk. Detta utesluter inte att andra effekter kan före-
komma.

I en rapport från Skottland undersöktes 26 personer anställda vid avlopps-
reningsverk och som rapporterat lukt från svavelväte under sitt arbete (Watt 
et al 1997). Av de undersökta hade 14 personer bestående luftvägsbesvär, 
svettningar och symptom på hjärnpåverkan i form av onormal irritation och 
trötthet. I en svensk undersökning av anställda i reningsverk påvisades en 
ökad frekvens av ovanlig trötthet och koncentrationssvårigheter (Thorn och 
Beijer 2004). Detta tyder på att medicinska effekter kan uppkomma bland 
anställda i reningsverk till följd av exponering för svavelväte även om akuta 
förgiftningsfall inte inträffar. I en undersökning i USA visades att symptom 
på neurologiska skador var vanligare i en grupp anställda i avloppsrenings-
verk än i en kontrollgrupp (Kilburn et al 2010).

I samband med arbetet på att motverka en klimatförändring har flera 
utredningar visat att biogas kan bli ett värdefullt komplement till fossila 
bränslen. Det är därför troligt att anläggningar för gasutvinning kommer 
att bli vanligare också vid små reningsverk. Hanteringen av avloppsslam i 
sådana anläggningar kan medföra en risk för svavelväteexponering.. 
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2 Projektets målsättning

Exponering för lägre koncentrationer svavelväte kan förekomma i avlopps-
reningsverk och symptom tydande på bestående effekter på centrala nerv-
systemet har rapporteras. Mot denna bakgrund är projektets målsättning att 
belysa i vilken utsträckning exponering för svavelväte förekommer under 
en vanlig arbetsdag och vid olika arbetsmoment i reningsverk och biogas-
anläggningar. 
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3 Material och metoder

Till undersökningen inbjöds ett antal reningsverk i olika delar av landet. I 
undersökningen deltog 18 reningsverk – Avesta/Krylbo, Bollnäs, Falken-
berg, Flen, Göteborg (Ryaverket), Halmstad, Katrineholm, Lerum, Lidingö 
(Käppala), Jönköping, Kungsbacka, Nynäshamn, Oxelösund, Tierp, Ulrice-
hamn, Uppsala, Varberg och Västerhaninge. 

Exponeringen för svavelväte har mätts med en personburen mätut-
rustning som registrerar exponeringen för svavelväte i en-minuts intervall 
(OdaLOg svavelmätare, PPM mätteknik, sensor 1–1 000 ppm). Alla mätare 
hade nya H

2
S-sensorer som kalibrerats och kontrollerats av behörig personal 

på PPM mätteknik innan projektstarten. 
Olika anställda vid reningsverken har burit apparaten under en vanlig 

arbetsdag. Vid arbete inomhus eller vid arbetsmoment där svavelväteexpo-
nering misstänkts har tidpunkten för påbörjande och avslutande av sådana 
arbetsuppgifter antecknats. I informationen till dem som bar mätutrust-
ningen betonades att undersökningens målsättning var att beskriva förhål-
landena under vanliga arbetsdagar och då särskilda skyddsåtgärder mot sva-
velväteexponering inte erfordrades.

Mätningar har utförts under två perioder – oktober 2010 till april 2011 
och juli till oktober 2011. Exponeringsdata i form av maximal exponering 
under enminutersperioder har registreras och relateras till den specifika 
arbetsuppgiften. Kortvariga värden upp till 1 ppm rapporteras inte eftersom 
det är osäkert om så låga värden verkligen indikerar förekomst av svavelväte. 
Så är till exempel mätarens sensor är känslig för temperaturskillnader vilket 
kan påverka resultatet i mätområdet 0–1 ppm. 
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4 Resultat

Antalet mätplatser, mättider och mätplatser med värden överstigande 1 
ppm för de två mätperioderna redovisas i Tabell 4-1.

Tabell 4-1 Antal mättillfällen, mättider samt antal arbetsplatser med  
svavelvätevärden överstigande 1 ppm 

    
 Period 1 Period 2

Tid okt 2010 – april 2011 juli – okt 2011

Antal mätplatser  113 71

Mättid minuter 12 859 9 785

max–min   4–460 10–480

medeltal    114 138

median 93 90

Antal mätplatser > 1 ppm H2S 7 11

 
Den sammanlagda mätperioden uppgår till 377 timmar. Svavelvätevärden 
överstigande 1 ppm registrerades vid 10 % av alla mätplatser. Varaktigheten 
för dessa högre exponeringar var kort – 1 till 17 minuter – beroende på att 
vistelsen vid arbetsplatsen var kortvarig eller genom att ventilationen ökade 
till exempel genom att luckor öppnades i samband med arbetet.

Figur 4-1 visar fördelningen av värden överstigande 1 ppm.

Figur 4-1 Fördelningen av H2S värden överstigande 1 ppm under 1–17 
minuter.

 
Det framgår att 6 av de 18 värdena översteg det av EU rekommenderade 
gränsvärdet på 10 ppm. Exponeringstiden uppgick dock endast till några 
minuter.

Tabell 4-2 visar de typer av arbetsplatser där exponering för svavelväte 
överstigande 1 ppm påvisats.
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Tabell 4-2. Typer av arbetsplatser där svavelvätehalter > 1 ppm registre-
rats och uppehållstiden vid den aktuella mätningen

Arbetsplats ppm minuter

Rörledning 80 10

Pumpgrop 33 5

Bräddpump 20 3

Slamficka 11 20

Förbehandling slam 8 3

Försedimentering 8 5

Sandfång 4 1

Rensgaller 2 3

Spolning slam 2 3

Slamlager 2 2

Det högsta värdena påvisades i en sluten rörledning och i en pumpgrop. 
Uppehållstiden på platser med svavelväteförekomst var i regel kort men i 
två fall överskred exponeringen det av EU föreslagna gränsvärdet för kort-
tidsexponering. 
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5 Kommentarer

Materialet i den utförda undersökningen består av ett relativt litet antal 
reningsverk i förhållande till det antal som finns i landet. Trots begränsning-
arna i materialets storlek tyder de likartade resultaten från mätningarna på 
att de i stort speglar normala arbetsförhållanden i reningsverk. Mätningar 
har vid varje verk gjorts vid två tillfällen – vintertid och sommartid. Antalet 
mätningar med värden överstigande 1 ppm var något högre under sommar-
tid vilket var förväntat.

Resultaten från undersökningen talar för att exponering för svavelväte 
under en vanlig arbetsdag på ett reningsverk för avloppsvatten är låg och 
understiger de gränsvärden som föreslagits av EU. Detta beror på att de 
flesta arbetsplatserna är så utformade att ingen betydande exponering före-
kommer, huvudsakligen till följd av god ventilation. I några fall översteg 
exponeringen gränsvärdet vilket visar på behovet att informera om risker 
samt upprätta säkerhetsrutiner vid arbetsplatser där risk för hög exponering 
föreligger.

Även om antalet arbetsplatser med exponering för svavelväte var lågt 
kunde förhöjda värden överstigande EUs rekommendationer registreras vid 
vissa arbetsmoment och vistelse mer än 15 minuter på dessa platser skulle 
medföra en risk. Flera av arbetsplatserna där svavelväte påvisades var stäl-
len där man sedan tidigare känner till att en ökad risk kan förekomma till 
exempel i pumpgropar eller lokaler med otillräcklig ventilation där slam-
hantering förekom. 

Resultaten visar att en kontinuerlig kontroll av olika arbetsplatser i vad 
avser risk för svavelväteexponering bör äga rum och att riskvärderingar 
inklusive mätningar bör göras på nya enheter till exempel vid lagring av 
slam i biogasanläggningar. En fortgående information om risker och redo-
visningar av mätresultat bör lämnas till de anställda. Exempel på instruktio-
ner för att förebygga risk lämnas i Appendix 1.
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6 Slutsatser

Exponering för svavelväte är en arbetsmedicinsk risk vid arbete i renings-
anläggningar för avloppsvatten. I moderna anläggningar och där tillräcklig 
ventilation förekommer är risken att utsättas för svavelväte under normala 
arbetsdagar relativt liten. Vid vissa platser och arbete i särskilda riskmiljöer, 
särskilt pumpgropar, finns en risk för exponering för värden överstigande 
dem som rekommenderas som gränsvärden av EU. Kontinuerlig kontroll 
och mätningar vid de platser där risker kan föreligga är viktiga för att före-
bygga uppkomst av skador.
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Appendix 1 

Instruktioner angående arbete i lokaler  
där svavelväte kan förekomma (GRYAAB, Göteborg)

Syfte
Att arbete som ska utföras i pumpgropar och andra slutna utrymmen plane-
ras och sker på ett så säkert sätt som möjligt för att undvika fara för ohälsa 
och olycksfall enligt AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme respektive Skydds-
handbok för avloppsarbete och AFS 1984:15 Avloppsanläggningar.

Vid vissa arbeten i slutna utrymmen kan en eventuell olycka innebära att 
den drabbade inte själv kan ta sig upp. Skyddsutrustningen måste därför 
anpassas efter situationen. Se utrustningslistan här nedan.

Omfattning
Arbete i pumpgropar och andra slutna utrymmen.

Referenser
AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme.  
Skyddshandbok för avloppsarbete.  
AFS 1984:15 Avloppsanläggningar. 
Se även rutinerna Användning av personlig skyddsutrustning, Hög höjd, 
Drunkningsrisk samt Ensamarbete.

Ansvar
Se Allmänna skyldigheter.

Utrustning
• Stövlar, skyddskläder och hjälm
• Friskluftsmask
• Skyddsglasögon
• Gasmätare för syre, svavelväte och explosiva gaser.  

Finns hos instrumentteknikerna.
• Fallskyddsväst med livlina, eventuellt även personlyftdon i form av 

mobilt trebensstativ utrustat med vinsch. Annat alternativ är svängkran 
eller vinsch.

• Telefon (ska vara ATEX-klassad)
• Friskluftfläkt i inloppspumpgropar

Allmänt
Arbete i pumpgrop och andra slutna utrymmen medför risker för fall från 
hög höjd, halka, hälsofarlig halt av luftföroreningar eller syrebrist. 

Rutin vid arbete i pumpgropar och andra slutna utrymmen:
• Följ Avställningsrutin och fyll i Blankett för avställning innan arbetet 

påbörjas.
• Töm och spola rent. Vid spolning ska friskluftsmask och skyddsglasögon 

användas.
• Sätt ner stege och förankra den väl.
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• Kontrollera luften med gasmätare i lucköppningen och därefter nere i 
pumpgropen. Gasmätaren måste vara kalibrerad och i funktionsdugligt 
skick. Den som hanterar instrumentet måste ha god kännedom om det. 
Gasmätare ska finnas med nere i pumpgropen när arbete utförs i pump-
gropen.

• Vid arbete i pumpgrop ska minst två personer hjälpas åt varav en vaktar 
i lucköppningen. Den som går ner ska ha fallskyddsväst med livlina och 
eventuellt personlyftdon. Den som vaktar ska ha telefon för att kunna 
kontakta OP i händelse av skada.

• Montera avspärrning vid öppen lucka om risk finns för att obehöriga 
faller ner.
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