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Inledning
Koppar är ett med Sveriges historia och
kultur. I mitten av 1600-talet var koppargruvan i Falun den största i världen och
hela Sveriges ekonomi hölls uppe tack vare
en lönsam årlig malmbrytning på cirka
90 000 ton. Koppar var landets viktigaste
exportvara. I dag är koppar oumbärlig i vårt
moderna samhälle. Genom koppar levereras
elektricitet och rent vatten till våra hem
och koppar är ett viktigt bidrag till hållbar
utveckling, och, den är livsnödvändig för allt
levande.
Så vilka speciella egenskaper hos
denna metall är det egentligen som gör den
oumbärlig?
Estetisk – Koppar har alltid fascinerat oss
människor med sin skönhet och sin elegans.
Koppar och dess legeringar har ett estetiskt
tilltalande utseende som ger en känsla av
kvalitet.
Lätt att legera
Nordic Gold är en kopparlegering som
utvecklades i Sverige på 1980-talet för
svenska Myntverket och den har använts
i den svenska tiokronan i över 30 år. Den
1 januari 2002 blev euron officiell valuta i 12
europeiska länder. Till det tillfället hade 52
miljarder nya mynt präglats. Alla 10-, 20- och
50 eurocents är tillverkade i kopparlegeringen Nordic Gold.

Lätt att forma – Koppar är lättbearbetad
och kan formas till nästan vad som helst.
Det resulterar i kostnadseffektiva produkter
som kan användas både inom industrin
och konsumtionssektorn. Koppar och kopparlegeringar kan gjutas till kranar, ventiler,
klockor och statyer som håller i hundratals
år.
Värme- och elektriskt ledande – Koppar
har, efter silver, den bästa värmeledningsförmågan av alla metaller. Kastruller av hög
kvalitet har kopparbotten för att ge jämn
värmespridning och är än idag favoriter
bland professionella kockar. Koppar har
också den bästa elektriska ledningsförmågan. Den minskar den elektriska energiförlusten, förbättrar energieffektiviteten och
minskar därför livscykelkostnader.
Hygienisk – Koppar har en naturlig
bakteriehämmande effekt. Vattenledningsrör i koppar motverkar vissa bakterier, t.ex.
sådana som orsakar s.k. Legionärssjuka.
Dessutom klarar kopparrör av de höga
temperaturer som är nödvändiga för
att döda legionellabakterier och andra
sjukdomsalstrande organismer.
Den här informationsskriften från Scandinavian Copper Development Association
bygger på fakta om koppar och koppars
påverkan på vår miljö och hälsa. Vi vill ge
en nyanserad och saklig bild av koppars
betydelse - som en av de mest mångsidiga
resurserna på vår planet.

Naturligt
koppar
Koppar är en metall och ett av våra viktigaste grundämnen. Den finns överallt i vår
omgivning, i jordskorpan, i havet och sjöar.
Koppar ingår i naturens kretslopp och är ett
livsnödvändigt ämne för de flesta levande
organismer. Vi människor har en viss mängd
koppar i oss och behöver det dagligen för att
överleva.

Koppar främjar hållbar utvecklig
Koppar har ett högt handelsvärde och
en mycket lång livslängd. När den nya
kopparprodukten når slutet av sin livslängd,
kan kopparn återvinnas till 100 % utan att
egenskaperna i något avseende försämras.
Redan idag återvinns mer än 95 % av
den koppar som används i byggnader.
Återvinning av koppar leder till betydande
energibesparingar på upp till 85 % av den
energi som används i primärproduktionen,
och utsläpp av koldioxid minskar i samma
omfattning.

Redan idag återvinns
mer än 95 % av den
koppar som används
i byggnader.

Koppar i vår närhet
Eftersom koppar har många positiva egenskaper är den en av världens mest användbara naturtillgångar. Den är till exempel
mycket lätt att bearbeta, leder elektricitet
mycket bra och den är korrosionshärdig.
Genom att blanda koppar med andra
metaller blir fördelarna ännu fler. Hårdheten
ökar, hållfastheten likaså och den står emot
korrosion ännu bättre. Därför används den
också i många olika sammanhang.

Koppar är en av
de livsnödvändiga
tungmetaller som inte
är miljöfarliga. Ordet
’tungmetall’ beskriver att
en metall har en hög vikt
för sin volym.

I naturen
Koppar förekommer i naturen i olika former
och koncentrationer, från spårelement
till rika malmfyndigheter, och är en av de
metaller det forskats mest kring. Dels för
att utveckla nya användningsområden men
också för att se hur koppar påverkar vår
miljö. Den samlade bilden av det arbetet
visar att de kopparprodukter som används
idag har mycket liten miljöpåverkan. Naturen
bidrar själv med en stor andel av den koppar
som är i omlopp i miljön. Globalt sett är
också det naturliga flödet av koppar, t. ex.
från vulkaner och erosion, betydligt större
än det som kommer från mänsklig aktivitet.

Biotillgänglighet
Biotillgänglighet beskriver hur tillgängligt
ett ämne t.ex. koppar är för levande
organismer. Metallen måste vara i en
biotillgänglig form för att växter, djur eller
människa kan utnyttja den. Till stor del
förekommer koppar i naturen i former med
låg biotillgänglighet.
Vid korrosion av en metall bildas en
stabil förening. På kopparytor bildas till
exempel ett brunt oxidskikt och slutligen en
grön patina som skyddar mot ytterliga korrosionen. En liten mängd fria kopparjoner
(Cu2+) löser ut från patinan. Kopparjonen är
väldigt reaktiv, dvs. den binds mycket snabbt

till andra material och är då inte längre
biotillgänglig och har därmed inte någon
negativ effekt på vår miljö.

Nya metoder för bedömningar
Tidigare inriktades miljöriskbedömningar
oftast på totalhalter av metaller i vatten,
mark och sediment. I dag vet man att totalhalten inte ger en realistisk bild av metallens
miljöpåverkan. De nya bedömningsmetoder
som har utvecklats i samarbete mellan forskare, myndigheter och industrin tar hänsyn
till biotillgängligheten.
På webbsidan www.bio-met.net finns ett
gratisverktyg för bedömning av metallers
(koppar, nickel och zink) biotillgänglighet i
vattenmiljön. Verktyget är utvecklat tillsammans med EUs medlemsstater och testat av
bl. a. Tyskland och Sverige.

Koppar i arkitektur

Koppar måste vara i
en biotillgänglig form
för att växter, djur
eller människan kan
utnyttja den.

Avdelningen för Korrosionslära vid
Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm har de senaste 20 åren
utfört tvärvetenskaplig forskning
och fått fram fakta som visar processen för frigörelse av bland annat
koppar från metall till miljö.
Därtill har man utvecklat en
beräkningsmodell som bygger på
parametrar som kan förklaras fysikaliskt, vilken möjliggör modellering av

mängden koppar som rinner av med
regnvattnet. Forskningen på KTH
visar att mängden koppar som rinner
av är i verkligheten väldigt liten, och
att när vattnet kommer i kontakt
med mark eller strukturer t.ex.
betong runt byggnaden, binds koppar
snabbt upp i svårlösliga föreningar.
Länken till webbsidan
www.corrosionscience.se/runoff

I vattenmiljöer
Koppar finns i havet, i alla sjöar och
vattendrag. Vattenlevande organismer
behöver koppar för att leva. Hur koppar
påverkar dessa organismer är beroende av
flera faktorer. De viktigaste är naturliga
bakgrundshalter samt biotillgängligheten,
d.v.s. i vilken utsträckning koppar kan tas
upp, absorberas, eller användas fysiologiskt
av växter, djur eller människor.
Biotillgängligheten för koppar är beroende av:
–– om den förekommer i partikelform eller
i jonform
–– andra element som kan binda kopparjoner
–– pH-värdet
–– hårdheten

Kopparhalten i sediment i Stockholms
vattenområden har stadigt minskat sedan
mitten av 1970-talet. Men 80 procent av
bottnarna i Stockholms inre skärgård
är syrefria och döda p.g.a. övergödning.
Bottnarna är svavelrika. Koppar samt andra
metaller binds med svavel till sulfider, vilka
är svårlösliga och inte är biotillgängliga.
Även efter syresättning av sedimenten har
koppar låg mobilitet och är inte biotillgänglig.
Vad gäller koppar i bottenfärger för fritidsbåtar tog Kemikalieinspektionen i början
av 2000-talet ett beslut att inte längre tillåta
de befintliga bottenfärgerna som innehåller
koppar. Men sedan 2012 tillåts koppar i
bottenfärger igen. Undersökningar som har
pågått i 10 år har avslöjat att kopparfärger
egentligen är mer miljövänliga än de färger
som har ersatt dem.

Kopparhalter och
bakgrundshalter i Sverige
I Sverige ligger kopparhalter i miljön
väl under de referensvärden som
anges för vatten, sediment, mark
och slam. Kopparanvändning är
därför inte begränsad på något sätt
och i den svenska lagstiftningen
finns inga rekommendationer att
inte använda koppar. Massiv koppar

är inte klassificerad som farlig eller
skadlig i kemikalielagstiftningen.
Regeringens program Giftfri miljö,
har som målsättning att halterna av
naturligt förekommande ämnen ska
ligga nära bakgrundsnivåerna, och
för koppar är så redan fallet

Enligt Stockholm
Stads miljögiftsövervakningsrapporter
ligger uppmätta
halter av lösta
metaller i ytvatten
under miljökvalitetsnormerna eller
föreslagna
gränsvärden.

I marken
Vattenledningsrör av
koppar motverkar
vissa virus och
bakterier, t.ex
legionella.

Koppar finns i marken över hela världen.
Många jordar innehåller för låga nivåer av
koppar, vilket resulterar i att ett storskaligt
jordbruk inte kan bedrivas. Enligt Sveriges
Lantbruksuniversitet innehåller 25 % av
Sveriges åkermark för litet koppar i biotillgänglig form.
Brist på koppar är en viktig fråga inom
global jordbruksproduktion, något som
resulterar i skördar med låg kvalitet och
stora ekonomiska förluster. Världens två
viktigaste grödor, ris och vete, är i högsta
grad känsliga för kopparfattig jord. I Europa
beräknas 18 miljoner hektar odlad jord (motsvarande 19 % av den uppodlade arealen)
lida av brist på koppar i biotillgänglig form.
För att kompensera för minskad avkastning
av skördarna, är det i västra Europa och på
andra håll vanligt att berika gödningsmedel
med koppar och att förbättra jorden med
kopparsulfat. När det gäller nötkreatur får
de ofta symtom på kopparbrist. För grisar
har koppar visat sig vara mycket bra för
tillväxten.

Under senare tid har det forskats en hel
del om hur koppar och kopparjoner från
städer påverkar vår miljö. Avrinning från
koppartak har varit i fokus eftersom detta
hamnar i våra reningsverk och delar tas upp
i det slam som transporteras vidare ut till
åkermarker som gödning.
Forskningen visar att kopparhalten
i Stockholms slam har haft en starkt
minskande trend på 1970- och 1980-talen och
har sedan 20 år tillbaka stannat på en stabil
och trygg nivå. Det gällande gränsvärdet för
att det ska få spridas på åkermark har aldrig
överskridits. Sveriges gränsvärden för slam
ligger lågt vid en internationell jämförelse.

Koppar i rörsystem
Koppar i våra tappvattensystem har
använts lika länge som vi har haft
rinnande vatten i hushåll. En stor
del av alla tappvattensystem i våra
hem består av kopparrör. Genom
standardisering inom EU tillverkas
kopparrör enligt en gemensam
norm. Kopparhalten i vårt dricksvatten är dessutom normalt lägre än
kraven i Sverige och i EU.
Anledningen till den stora ande-

len kopparrör är att de anses säkra,
praktiska och hygieniska. Säkra
eftersom de är motståndskraftiga
mot korrosion, påverkas inte av ljus
eller ultraviolett strålning, släpper
inte oönskade ämnen genom
till dricksvattnet och de håller i
årtionden.
Praktiska eftersom de bland
annat är lätta att bocka och böja
runt hinder, de har standardiserade

kopplingsmått och system, tål höga
och låga temperaturer samt är lätta
att foga ihop.
Hygieniska då de minskar tillväxt
av bakterier, t.ex. Legionella.
Kunskapen om hälso- och
miljökonsekvenserna av alternativa
och nya rörmaterial är långt mycket
sämre än vad gäller kopparrör.

Koppar i våra
kroppar
Koppar tillsammans
med järn och zink
hindrar farliga
tungmetaller att tas
upp i kroppen.

Koppar är tillsammans med järn och zink
ett livsviktigt ämne för människan. De tre
mineralerna balanserar varandra. De hindrar
också farliga tungmetaller som kadmium,
bly och kvicksilver att tas upp i kroppen.
Intag och utsöndring av koppar i organismer
är självreglerande och har byggts upp
under evolutionens gång. Speciellt viktigt är
koppar för barns tillväxt, för benbildningen,
produktionen av röda och vita blodkroppar,
kolesterol- och sockeromsättningen,
hjärtmuskelns och hjärnans funktion.
Omvänt kan brist på koppar leda till problem
med hälsan, till exempel blodbrist, hjärt-och
cirkulationsproblem, missbildningar i
skelettet och komplikationer när det gäller
funktionen av nerv- och immunsystemet,
lungor, sköldkörtel, bukspottskörtel och
njurar.
Enligt World Health Organisation (WHO)
är risken för kopparbrist större än risken för
att få i sig för mycket koppar, speciellt gäller
det för barn och äldre, även i utvecklade
länder som USA och de i Europa.
Koppar finns i den mat vi äter och i
vattnet vi dricker. Kroppens matsmältningssystem tar upp den mängd som är nödvändig
för vår hälsa. Den koppar som inte behövs
utsöndras. Koppar lagras inte i kroppen och
inte heller i näringskedjan.

Koppar behövs som en del i en balanserad
diet. Läkarvetenskapen poängterar speciellt
vikten av koppar för gravida kvinnor, för
fostrets utveckling och för spädbarn. Det
rekommenderade dagsbehovet för vuxna är
1–2 mg och för barn 0,5–2 mg.
Att få för mycket koppar i sig, är liksom
att få för mycket av andra ämnen som är
livsnödvändiga, inte önskvärt. I laboratorieexperiment har testats hur olika stora doser
koppar påverkar människan.
För mycket koppar kan leda till akuta
symptom med illamående. I verkligheten är
risken att överdosera koppar mycket liten
eftersom t.ex. dricksvatten med för hög
kopparhalt luktar och smakar illa.
Eventuella negativa eller positiva konsekvenser av höga doser koppar har undersökts
på äldre människor. I undersökningen deltog
68 testpersoner. Hälften av dem fick ett supplement av 8 mg koppar dagligen under ett
år. Resultatet av de biokemiska analyserna
visar att även så höga doser inte orsakade
någon skada vad gäller fysisk prestanda,
livsfunktioner, eller på blodet. Ingen nytta av
höga doser konstaterades heller. Inom EU
har man satt den övre gränsvärden enligt
NOAEL (no observed adverse effect limit) till
11 mg per dag.

Koppars miljöoch hälsopåverkan
kartlagd
Det är få grundämnen som det forskats
så mycket kring världen över som koppar.
Anledningen är att koppar används så
mycket i vår omgivning, till exempel i
byggnation och att det är ett så viktigt ämne
för vår hälsa.

EU miljö- och hälsoriskbedömning
På kopparindustrins initiativ påbörjades år
2000 en frivillig riskbedömning av koppar.
Proceduren stämdes av med EU-kommissionen och medlemsstaterna därför att koppar
inte var uppsatt på EU-prioritetslistan för
obligatoriska riskbedömningar. Riskbedömningen följde föreskrifter i förordningen
för existerande ämnen och omvandlades
under åren till att uppfylla kraven för Reachregistrering. I maj 2005 överlämnades ett
utkast av riskbedömningen för granskning
till kommissionen och medlemsstaterna.
Världens främsta toxikologer och ekotoxikologer i kopparfrågor medverkade i dessa
undersökningar som täcker produktion,
användning och återvinning av koppar.
I april 2008, efter tre års noggrann

Inga farliga egenskaper
Koppar är inte ett CMR ämne (cancerogent, mutagent, reprotoxiskt)
eller SVCH ämne under Reach
(substances of very high concern).

analysering och förbättringar, kunde
granskningsarbetet slutföras.
I rapporten framgår att koppar vare sig är
carcinogent, mutagent, reproduktionstoxiskt
eller bioackumulativt. Rapporten slår fast att
riskerna ur ett miljöperspektiv är små och
att kopparhalterna i allmänhet ligger långt
under beslutade gränsvärden. Detta gäller
för koppar i dricksvatten, avloppsreningsslam, vattendrag, sediment i marina miljöer
och flodmynningar samt i mark.
Resultaten visar att gällande lagstiftning
är tillräcklig för att skydda människan och
miljön. Slutsatserna har godkänts i EU:s
tekniska kommitté TC NES och den högsta
vetenskapliga kommittén för hälso- och
miljöriskbedömningar i EU; SCHER. VRA
(Frivillig riskbedömning) visar att koppar är
ett säker och miljövänligt val.

Koppars
livscykelanalys
För att ta fram en realistisk bild av kopparindustrins faktiska miljöpåverkan har
branschen på uppdrag av European Copper
Institute (ECI) genomfört en omfattande
livscykelanalys, LCA, utifrån de internationella standarderna ISO 14040 och 14044.
90 procent av den europeiska kopparbranschens aktörer levererade aktuella data till
analysen. Det gör analysen till den mest tillförlitliga och omfattande livscykelanalys av
koppar som hittills genomförts. Resultatet
av analysen finns tillgänglig på
www.copper-life-cycle.org.

Transparent redovisning
En livscykelanalys visar var de största
miljöförbättringarna uppnåtts och var ytterligare insatser kan ge resultat. Genom att
vara öppen med fakta underlättas för andra
intressenter som lagstiftare och miljöaktörer
att förstå kopparns roll i produktkedjan.
Det blir också enklare att ta fram miljöprofiler för produkter tillverkade av koppar och
system som innehåller kopparprodukter.

100 procent återvinningsbar
Som en följd av kopparns viktiga bidrag till
hållbar tillväxt är efterfrågan hög. För att
möta den krävs en kombination av primär
och återvunnen metall. Kopparindustrin i
Skandinavien har investerat för att utveckla
energieffektiva och miljöanpassade teknologier och fortsätter arbetet med att minimera
kopparprodukters livscykelpåverkan.

För mer information om koppar
KTH Avdelning Korrosionslära har
studerat korrosion och avrinning
från tak
www.corrosionscience.se

Korrosionsinstitutet har erfarenhet
av både tak- och kopparrörskorrosion
www.swerea.se/kimab

SCDA står gärna till tjänst med flera
uppgifter
www.scda.com
Bakgrundsinformation
www.faktaomkoppar.se

Tio vanliga
missuppfattningar
om koppar
1. Vatten från kopparledningar
är farligt

2. Koppar i avloppsslam
förgiftar våra åkrar

5. Koppar som löses ut ur ledningarna
är ett stort miljöproblem

8. Koppar förorsakar diarrér hos små
barn

Nej, normalt är det inga som helst risker att
dricka vatten som transporterats genom
kopparrör. Tvärtom, människan behöver
kontinuerlig koppartillförsel. Vi får i oss
koppar genom maten men även genom
dricksvattnet när kopparrör används.
I Sverige innehåller dricksvattnet när
det lämnar vattenverk i genomsnitt
0,03 milligram koppar per liter, enligt
Svenskt Vatten. Variationer förekommer
dock. En studie från 2003 visar till exempel
en genomsnittlig kopparhalt i dricksvatten
levererat i hushåll på 0,61 mg koppar per
liter. Enligt livsmedelsverket är den övre
gränsen för koppar i kallt dricksvatten 2,0
milligram per liter.
Så i Sverige har vi generellt mycket bra
dricksvatten. Hårt grundvatten bidrar till
högre kopparhalter på vissa platser, men inte
heller här innebär det några risker att dricka
vattnet. Koppar lagras varken i näringskedjan eller i människokroppen. Enligt WHO
är kopparbrist ett större hot än överskott – i
synnerhet om man äter mycket fet mat. Koppar är inte fettlösligt och upptaget försvåras
av fet kost.

Nej, långtidsförsök med avloppsslam som
innehåller mycket höga kopparhalter från
Uppsala och Malmö på åkermark har inte
visat några negativa effekter på grödor.
Tvärtom behöver koppar ofta tillföras
åkermarken för att få god skörd och 25 %
av Sveriges åkerareal lider av kopparbrist.
Användningen av slam kan dock vara
problematisk av andra orsaker.

Nej. I Sverige ligger kopparhalter i miljön väl
under referensvärden för vatten, sediment,
mark och slam. Kopparanvändningen är
inte på något sätt begränsad eller avråds
i den Svenska lagstiftningen. Regeringens
program, Giftfri miljö, har som målsättning
att halterna av naturligt förekommande
ämnen ska ligga nära bakgrundsnivåerna,
och för koppar är så redan fallet.

Nej. I en svensk studie från 2003 undersöktes dricksvattnets kopparhalt i hemmen hos
430 barn, 9 till 21 månader gamla. Förekomst
av kräkningar och diarréer studerades hos
barnen under 12 veckor, men inga samband
mellan detta och kopparhalten i dricksvattnet kunde konstateras.

3. Koppar är giftigt

6. Kopparhalterna stiger i sjösediment särskilt i Stockholms vattenområden

Nej, tvärtom. Koppar är ett naturligt
grundämne och ett viktigt spårämne som
är avgörande för hälsan hos alla levande
ting (människor, växter, djur och mikroorganismer). Förutom att vara ett viktigt
näringsämne för människor, är koppar
avgörande för djurens och växters hälsa och
spelar en viktig roll inom jordbruket.

4. Koppar är klassat som
ett miljöfarligt ämne
Nej. Koppar är inte klassat som ett miljöfarligt ämne i Kemikalieinspektionens Prio lista
eller i Reach. Tvärtom, Kemikalieinspektionen har godkänt t.ex. en båtbottenfärg med
8,5 procent kopparoxid som verksamt ämne
för fritidsbåtar från Örskär på ostkusten
till norska gränsen. Miljöriskbedömning av
produkten har visat att användningen är
acceptabel även med tanke på Östersjöns
särskilda känslighet.

Nej. Forskningen visar att kopparhalten i
sediment i Stockholms vattenområden har
minskat stadigt sedan mitten på 1970-talet.

7. Årligen belastas miljön med flera
ton koppar som löses ut ur koppartak, vattenledningar och bilbromsar
Nej. Metallen koppar är ett naturligt och
nödvändigt grundämne och inte i sig på
något sätt skadligt. Det är endast koppar
i jonform som är biotillgänglig och som i
höga koncentrationer kan ha en negativ
inverkan på vår miljö. I avfallsvatten är det
bara en liten del av den utlösta kopparn
som förekommer i jonform. Enligt Svenska
Miljöinstitutets senaste undersökning
om metallhalter i Stockholms sediment
utgör det naturliga utflödet av koppar den
största källan av koppar som sedimenteras
i Saltsjön. Sedimentens kopparhalter har
analyserats med en metod som inberäknar
biotillgängligheten, och inga risker för
organismer har konstaterats.

9. Det gör detsamma vilket rörmaterial man väljer för dricksvattnet
i huset
Nej. Material i kontakt med dricksvatten bör
väljas av hälsoskäl. I dag pågår en debatt om
risker med uppmätta halter av hormonpåverkande och fenolliknande ämnen, till exempel
Bisfenol A, som löses ut från konstgjorda
rörmaterial. Kunskapen om hälso- och
miljökonsekvenserna av alternativa och
nya byggmaterial är betydligt sämre än vad
gäller koppar.

10. Återvunnet koppar är sämre
material än ny koppar
Nej. Lika länge som mänskligheten har
använt koppar, ungefär 10 000 år, har den
haft fördelen att vara så gott som 100 procent
återvinningsbar. Återvunnen koppar som
material förlorar inte någon av sina egenskaper eller försämras på något sätt, vilket gör
den till ett verkligt hållbart material. Det ger
även enorma energibesparingar eftersom de
energikrävande stegen i bearbetningen från
malm till metall inte behöver göras.
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