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Sammanfattning
Naturvårdsverket utkom under 1996 med nya mål och riktvärden för fordonstvätt,
”Allmänna råd 96:1”. Av dessa framgår bl.a. att spillvatten från fordonstvättar som är
anslutet till kommunalt reningsverk inte får innehålla ämnen i sådan mängd och med
sådan sammansättning att funktionen i reningsverket störs. Syftet är också att uppkommet
slam skall kunna återföras och användas till jordbruksändamål.
Vid nyinstallationer och större förändringar på anläggningen gäller bl.a. som första
etappmål att minst 80 % av vattnet cirkuleras och 50 l vatten/personbil eller 150 l/tyngre
fordon till avlopp maximalt får nyttjas. Detta är även kopplat till utsläppskriterier för
metaller och opolära kolväten. För tyngre fordon har utsläppskriterierna utökats med en
faktor 3 ggr.
Slutmålet är ett slutet system (avloppslöst). Dessa riktvärden beräknas träda i kraft år
2005.
En del rykten har florerat inom branschen för fordonstvättar som säger att det förekommer långa driftstopp vid flera anläggningar, tvättresultatet är dåligt, utsläppskraven
överskrids, stora korrosionsproblem uppstår m.m. För att få en mer allsidig belysning av
detta har ett projekt initierats där man tar hänsyn till även dessa faktorer och inte bara
utsläppskriterierna.
I detta projekt har slutna system (3 st) jämförts med system med 80 %:s recirkulering
(7 st) och ett system med låg cirkuleringsgrad.
Vi har då även studerat anläggningarnas driftstabilitet, energiförbrukning, kemikalieanvändning, tvättresultat, utsläppsmängder, bakterie- och korrosionsproblematik,
slamhantering samt investerings- och driftskostnader. Fokus har dock legat på reningen
och slutligt omhändertagande av uppkommet slam.
När man diskuterar reningen vid fordonstvättar bör man även studera dess verksamhet ur
ett bredare perspektiv. Det innebär att fokus även läggs på t.ex. slamhanteringen och
slammets slutliga omhändertagande. Uppkomna slam vid de kommunala reningsverken
kan bli en framtida naturresurs. Därför är det viktigt att minimera alla oönskade tillskott
som försämrar slamkvaliteten
Funktion
Av naturvårdsverkets utsläppskriterier brukar utsläppen av zink och kadmium vara de mest
problematiska då det gäller överutsläpp. I stort sett alla nu undersökta anläggningar klarar
utsläppsriktvärdena för dessa metaller. Överutsläpp förekom vid två anläggningar. En
p.g.a. felaktigt inställt pH. Den andra p.g.a. att den ej har någon annan rening än slam- och
oljeavskiljning.
Allmänt kan sägas att den viktigaste orsaken till överutsläpp är undermåliga skötsel- och
driftsrutiner.
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Tidigare undersökningar har pekat på att tvätthallarna svarar för en betydande andel av
ingående kadmiummängd till de kommunala verken. Senare mätningar antyder att andelen
idag är betydligt lägre. Det kan delvis förklaras av att de införda recirkuleringssystemen
minimerat utsläppen och att produkter innehållande kadmium mer och mer fasats ut.
De 80 %-iga recirkuleringssystemen gav avskiljningsgrader av organiska ämnen (mätt
som COD) och metallerna zink, kadmium i intervallet 8-78 % resp 19-97 %. För de
slutna anläggningar som använder bl.a. indunstningsteknik var avskiljningsgraden för
motsvarande analysparametrar normalt 80-95 % resp 97->99 %. Indunstningen används i
första hand för att stöta ut salt ur systemet men ger också en slutsköljning med ett mycket
rent vatten.
En av de undersökta anläggningarna har enbart konventionell gravimetrisk slam- och
oljeavskiljare utan kemisk flockning och enbart återföring av vatten till underspolningen.
Denna anläggningstyp var den vanligaste innan naturvårdsverkets råd och riktlinjer kom
ut. Avskiljningen av COD och metallerna zink och kadmium var i stort osett befintlig.
Trots att kontrollen gjordes under sommaren överskreds naturvårdsverkets riktvärde för
zink med nästan 3 ggr. Kadmiumutsläppet låg dock under riktvärdet. Uttagna prover
vintertid visade på överskridande med 5 ggr för zink. Kadmium låg strax under
riktvärdet.
Undersökningarna visar att det ej finns något samband med att förhöjda salthalter i
systemen skulle ge försämrat avskiljningsresultat för zink och kadmium. Trots >80 %:s
recirkulering var avskiljningsgraden hög och gav låga resthalter.
De slutna systemen (inget vatten till avlopp) har naturligtvis inga problem med att uppfylla alla utsläppskrav. Däremot bör man på ett korrekt sätt omhänderta det föroreningsbemängda slammet/vattnet vid slamtömningarna.
Recirkulering
De recirkulerande systemen minskar färskvattenanvändningen per bil som tvättas. Utan
recirkulering är vattenanvändningen 200-600 l/bil, med 80 % recirkulering ca 50 l/bil och
i ett slutet system (avloppslöst) ca 10 l/bil. Det bör poängteras att ur global synvinkel är
också vattenåtervinningen betydelsefull, framför allt i länder med vattenbrist. Man kan
fråga sig om det är vettigt att tvätta bilen med dricksvatten.
Recirkuleringen medför också en viss återvinning av tvättkemikalier vilket ur resurseffektivitetssynpunkt är eftersträvansvärt. Detta beror på att de ger en miljöbelastning vid
tillverkningstillfället men också kräver behandling i det kommunala reningsverket. Andra
redovisade LCA studier för fordonstvättar anser att kemikalierna och energiförbrukningen är de två största miljöposterna ur regional och global synvinkel. Båda
dessa faktorers miljöpåverkan minskas genom att införa recirkulerande system.
Merparten av energin går till själva biltvätten och endast en mindre del avser
reningstekniken (se avsnitt energiförbrukning). Det är därvid värt att notera att ur det
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bredare perspektivet är det viktigt att tvätta bilen ren från smuts eftersom den annars
korroderar fortare. Detta bör dock ske på ett så resurseffektivt sätt som möjligt samtidigt
som utsläppen av organiska ämnen och metaller minimeras. Detta för att skydda
kommunala reningsverk och slam men även våra recipienter. Det är av det sistnämnda
skälet som vi inte tillåter att bilen tvättas vid det egna garaget eller närliggande sjön.
Inom industrin har vattenbesparande åtgärder pågått sedan 60-talet då utspädningsfilosofin
rådde för att innehålla givna halter. Intensifieras vattenbesparingen även inom
den kommunala sektorn minskar den hydrauliska belastningen på reningsverken vilket är
positivt. Reningsverken är ju i första hand till för att behandla spillvatten från hushåll.
Tvättvattnet från fordonshallarna innehåller även relativt höga halter av organisk substans
vilket till stor del härrör från den ökade tensidanvändningen sedan kallavfettningsmedlen
fasades ut. Indikationer har förekommit om försämrad flockbildning och slamflykt vid
kommunala avloppsreningsverks kemsteg. Luftningsbehovet ökar kraftigt vilket medför
ökad energiförbrukning.
Bakterieproblematik
Uttagna prover visade att biltvättvatten innehåller en mycket stor mängd bakterier i
synnerhet vid olika förbehandlingssteg som hydrocyklonrening och sandfiltrering. Låga
bakterienivåer uppmättes endast vid en station med liknande teknik.
Efter de 80 %-iga recirkuleringsanläggningarnas slutreningssteg (flotation) reducerades
antalet heterotrofa bakterier från normalt 4-7 miljoner till 0,5-0,8 miljoner/ml. Det beror
ofta på att väteperoxid tillsätts i systemet. Antalet är ungefär på samma nivå som för det
undersökta systemet utan kemisk fällning som har låg recirkulation.
För de helslutna anläggningarna var antalet heterotrofa bakterier normalt 5-10 miljoner/ml
vid förbehandlingen (sandfiltren).
Lägsta antalet bakterier uppmättes i indunstningskondensaten från dessa anläggningar.
Ett stort antal bakterier behöver ej betyda att dessa är farliga. Men är förhållandena goda
finns risk för att även eventuella sjukdomsalstrande bakterier kan tillväxa.
Höga halter gramnegativa uppmättes också vid förbehandlingsstegen som nästan var av
samma storleksordning som för de heterotrofa. Det kan innebära risk för exponering av
endotoxiner.
Förekomsten av E. coli var förhållandevis låg och termotoleranta E. coli kunde ej påvisas
i något prov.
Mängden jäst var >1 000 CFU/ml vid 5 av anläggningarna och mängden mögelsvampar
>10 CFU/ml vid 2 anläggningar.
Sulfidbildande bakterier som kan ge upphov till lukt förekom i mängder >100 000
CFU/ml vid 5 av anläggningarna och sulfatreducerande bakterier som kan orsaka
korrosion var lågt utom vid en anläggning där 3 000 CFU/ml uppmättes.
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Obehaglig lukt har förekommit vid flertalet anläggningar, främst sommartid efter låg
tvättverksamhet eller stillestånd. Det rör sig oftast om korta tidsperioder. Efter att tvätten
tagits i drift och/eller genom en ökad dosering av lukthämmande kemikalier (t. ex.
väteperoxid) har lukten försvunnit.
Rikt- och gränsvärden för bakterieinnehåll i vatten från fordonstvättar har ej upprättats
varken i Sverige eller inom EU så vitt vi känner till. Däremot finns det vissa rekommendationer för kommunala reningsverk för att minska risken för exponering.
Risken för exponering av bakterier och tvättkemikalier är stor p.g.a. aerosoldimman som
skapas av högtryckstvättarna i tvätthallarna. Vid automattvätthallar där exponeringstiden
är kort och kunden sitter i fordonet är risken låg. Vid yrkesmässig tvätt där flera
arbetsmoment görs är exponeringstiden längre vilket ökar risken. Ökad risk föreligger
också vid ren manuell högtryckstvätt. Därför bör lämplig skyddsklädsel och
andningsskydd användas vilket också görs vid flera av de undersökta anläggningarna.
Risken för exponering vid kemikaliehanteringen bedöms som låg, om anvisningarna i
varuinformationsbladen som är uppsatta vid anläggningarna, följs.
Korrosionsproblematik
Korrosion förekommer vid ett flertal hallar beroende på förhöjda salthalter och accelererande förlopp p.g.a. den aerosoldimma som högtryckstvättarna skapar. Den är låg där
man använder rostskyddsbeständigt material, har bra ventilationskapacitet/utformning
och tillsätter rostskyddsinhibitor till tvättvattnet.
Enkla korrosionstest på bilplåtar visade att tillsats av korrosionsinhibitorn ortofosfat gav
den lägsta korrosionspåverkan trots att salthalten var hög i systemet. Vanligt kranvatten
gav högre korrosionspåverkan. Det vidimeras även av reningssystemets indunstningsanläggning som efter 14 000 timmars drift ej hade korroderat trots att kloridhalten i slutkoncentratet var mycket hög, 61 g/l.
Tillsatser av aluminiumsalter som fällningskemikalier eller natriumkloridtillsats vid den
elektrolytiska spaltningen gav störst påverkan på bilplåtarna.
För att hålla ned salthalten i systemet måste man tömma systemet ofta eller stöta ut salter
med indunstnings- eller omvänd osmosteknik.
Största risken för korrosion på bilen är att den ej tvättas efter att ha körts på saltrikt
vinterväglag. Det är mycket bättre att tvätta bilen oavsett om tvättanläggningen har
recirkulerande vatten eller ej. Alla anläggningar har rent vatten i slutsköljningen.
Driftstabilitet
Drifttillgängligheten för reningsanläggningarna är hög vid undersökta anläggningar.
Serviceavtal är upprättade för tillsyn, normalt 1 ggr/mån eller vid behov. Servicen
fungerar enligt uppgift av stationspersonal bra.
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Tvättresultat
Intervjuer av kunder, tvätthallsansvariga och tvättpersonal visar att fordonen blir
acceptabelt rena. Ofta blir lite smuts kvar vid tanklock och lister. Det bästa tvättresultatet
uppnåddes vid en sluten anläggning där även intagsvattnet renats. Cirkulerande system
ger högre temperatur i vattnet vilket bör gynna tvättresultatet.
Det bästa tvättresultatet uppnåddes vid en sluten anläggning (Statoil Veddesta) där
slutsköljen utnyttjade indunstningskondensat + RO-behandlat intagsvatten.
Även 80 %-iga recirkuleringssystem och system utan cirkulering skulle sannolikt
förbättra sköljresultatet något om intagsvattnet RO-behandlas. Cirkulerande system ger
högre temperatur i vattnet vilket också bör gynna tvättresultatet.
Energiförbrukning
Energiförbrukningen/fordon vid reningsanläggningar med 80 %:s recirkulering är låg,
0,1- 1 kWh per fordon och är betydligt lägre än system utan recirkulering om hänsyn tas
till behandling av färsk- och avloppsvattnet. För helslutna anläggningar som använder
indunstningsteknik för att stöta ut salt ur systemet är energiförbrukningen ca 5 kWh/bil.
Utnyttjas värmen från indunstningen till att värma upp lokalen eller bereda hetvax blir
nettoförbrukningen ca 4 kWh/bil.
Slamhantering
Central slutbehandling av uppkomna slam är att föredra då den ger möjlighet till mer
effektiv behandlingsteknik än vad som är ekonomiskt och utrymmesmässigt rimligt om
behandlingen görs vid tvätthallsstationerna.
Kostnads- och miljömässigt torde få slamtömningar per år vara att föredra. Det förutsätts
dock att vald teknik ej äventyrar arbetsmiljöaspekterna, renings- och tvättresultat,
korrosion och driftstabilitet.
Undersökta slutbehandlingsanläggningar visar att några bryter ned oljan med hjälp av
stallgödsel medan andra skickar den vidare för ytterligare upparbetning för återanvändning som bränsle.
De renade restprodukterna läggs upp på egen tipp och den renade vattenfasen släpps till
recipient eller kommunalt reningsverk.
Slammen från de kommunala verken skulle kunna betraktas som en naturresurs. Målsättningen att dessa slam skall kunna återföras till jord- och skogsbruk kräver att kvaliteten
är mycket hög. Kraven kommer i framtiden sannolikt att skärpas vilket betyder att så många
källor som möjligt minimeras. Det betyder också att det krävs mycket avancerad rening vid
de centrala behandlingsanläggningarna. En av de undersökta anläggningarna hade sådan
teknik medan två av de andra ej kommer att påverka slamkvaliteten eftersom det renade
vattnet släpps till recipienten.

6

Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett bredare perspektiv

IVL Rapport B1554

1 Bakgrund
Naturvårdsverket utkom under 1996 med nya mål och riktvärden för fordonstvätt,
”Allmänna råd 96:1”. Av dessa framgår bl.a. att spillvatten från fordonstvättar som är
anslutet till kommunalt reningsverk inte får innehålla ämnen i sådan mängd och med sådan
sammansättning att funktionen i reningsverket störs. Syftet är också att uppkommet slam
skall kunna återföras och användas till jordbruksändamål.
Vid nyinstallationer och större förändringar på anläggningen gäller bl.a. som första
etappmål att minst 80 % av vattnet cirkuleras och 50 l vatten/personbil eller 150 l/tyngre
fordon till avlopp maximalt får nyttjas. Detta är även kopplat till utsläppskriterier för
metaller och opolära kolväten. För tyngre fordon har utsläppskriterierna utökats med en
faktor 3 ggr.
Slutmålet är ett slutet system (avloppslöst). Dessa riktvärden beräknas träda i kraft år 2005.
För att diskutera reningen vid fordonstvättar bör man studera dess verksamhet ur ett
bredare perspektiv. Det innebär att fokus även läggs på t.ex. slamhanteringen och dess
slutliga omhändertagande.
En del rykten har florerat inom branschen för fordonstvättar som säger att det förekommer långa driftstopp vid flera anläggningar, tvättresultat är dåligt, utsläppskraven
överskrids, stora korrosionsproblem m.m. För att få en mer allsidig belysning har ett
projekt initierats där man tar hänsyn till fler faktorer än bara utsläppskriterierna.
I detta projekt har slutna system (3 st) jämförts med system med 80 %:s recirkulering
(7 st) och ett system med låg cirkuleringsgrad.
Vi har då studerat några anläggningarnas driftstabilitet, energiförbrukning, kemikalieanvändning, tvättresultat, utsläppsmängder, bakterie- och korrosionsproblematik, slamhantering samt investerings- och driftskostnader.
Uppkomna slam vid de kommunala reningsverken kan bli en framtida naturresurs. Därför
är det viktigt att minimera alla oönskade tillskott som försämrar slamkvaliteten.

2 Undersökningens omfattning
2.1

Undersökta stationer

Uppföljning har gjorts av nedanstående system.
Hälften av anläggningarna avser tyngre fordon, bussar m.m. och i ett fall tunnelbanetågstvätt och den andra hälften avser tvätt av personbilar.
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Slutet system (personbilar)

Din Bil,

Hovsjö

Slutet system (personbilar)

Din Bil,

Arninge

Slutet system (personbilar)

Swebus,

Björknäs

>80 %:s recirkulering (bussar)

Busslink,

Hornsberg

>80 %:s recirkulering (bussar, lastbilar m.m.)

SL,

Nyboda

>80 %:s recirkulering (tunnelbanetåg)

Busslink,

Handen

>80 %:s recirkulering (bussar)

Linjebuss,

Kallhäll

>80 %:s recirkulering (bussar)

Tekn. förv.- Fordonsteknik,

Örebro

>80 %:s recirkulering (lastbilar, sopbilar, personbilar m.m.)

Statoil,

Bro

>80 %:s recirkulering (personbilar)

Statoil,

Frescati

~30 %:s recirkulering (personbilar)

Typ av reningsteknik, leverantörer m.m. vid de olika stationerna redovisas i bakgrundsdata, bilagorna 1-12.
Kortfattat bygger reningsteknikerna för slutna system på; motströmssköljning, (Preem)
konventionell gravimetrisk separering med kemfällning, gravimetrisk slam/oljeavskiljning, sandfiltrering och indunstning.
De 80 %-iga systemen använder också samma konventionella separeringsteknik som
ovan + flotation/sedimentering. I ett fall används elektrolytisk spaltning/flotation utan
kemikalietillsats och vid Frescatianläggningen används också den konventionella
separeringstekniken men utan kemisk flockning och endast återföring av vatten till
underspolningen.

2.2

Undersökningsperiod

Undersökningarna av olika biltvätthallar har pågått under år 2002-2003. Fokus har varit
på slutna system men även system med >80 %:s recirkulation för olika fordonstyper. Ett
nyinstallerat system (Preem Näringen, Gävle) har studerats under 1,5 års tid. Andra
system har följts upp under ½-1 års tid. Dessutom har några tidigare funktionskontrollerade reningssystem undersökts.

2.3

Vattenförbrukning, antal tvätt och tvättresultat

Vattenförbrukningen har vid flertalet anläggningar lästs av från intagsvattenmätare till
tvätthallar och antal tvätt via installerade räkneverk.
Intervjuer har gjorts av tvätthallsansvariga, tvätthallspersonal och kunder om fordonens
tvättresultat.
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Funktion – utsläppskriterier

För att kontrollera anläggningens funktion har driftsjournaler studerats och prover har
uttagits. Normalt har prover uttagits manuellt under 3 timmar då det förekom tvättverksamhet.
Av NV:s utsläppsparametrar gjordes kontroll av de parametrar som normalt visat sig
kunna ge överutsläpp. Det gäller metallerna zink och kadmium. Vid tidigare referenstester och funktionskontroller av olika reningssystem med recirkulering har värdena för
olja (opolära alifatiska kolväten) och metallerna bly, krom och nickel underskridit NV:s
angivna riktvärden med stor marginal förutsatt att viss bevakning och skötsel görs.
Används alkaliska vattenbaserade avfettningsmedel finns ingen risk för överutsläpp av
olja även med system utan rening. Används mikroemulsioner ökar risken vid enbart
gravimetrisk avskiljning utan någon form av njure (som saltspräckning, membranfiltrering, indunstning eller biologisk behandling).
Fokus har därför lagts på de mer relevanta utsläppsparametrarna zink och kadmium som
ibland givit överutsläpp och där kadmium är synnerligen toxisk. Dessutom har organiska
ämnen (mätt som COD) och salt mätts för kontroll av i första hand om de slutna
systemens installerade indunstare ger avsedd funktion.
Salthalten mättes också i andra system för bedömning av eventuella korrosionsproblem
och om höga halter stör avskiljningen av zink och kadmium samt att inte onödig
färskvattentillförsel sker.

2.5

Bakterieproblematik/Arbetsmiljöaspekter

Misstankar finns att hög slutningsgrad i tvättsystem för fordon skulle kunna orsaka ökad
bakterietillväxt i tvättvattnet. Risk kan finnas att bakterier överförs till tvättkunder och
stationspersonal vid den aerosoldimma som bildas vid tvätt.
Därför har som ett första steg prover uttagits på vatten från olika system med varierande
recirkuleringsgrad. Arbetsmiljöverket har även testat en provtagningsteknik på luften från
en av våra undersökta tvättanläggningar (busstvätten Hornsberg).
För att få en uppfattning om det totala antalet bakterier och också en indelning i viktiga
grupper har följande bakteriegrupper analyserats:
•

Totalantal aeroba och fakultativt anaeroba bakterier.
Aerob inkubering på Tryptone Soya agar

•

Gramnegativa bakterier
China Blue Lactose agar (KB) och Triple Sugar Iron agar (TSI). Alla kolonier från
KB agar och gula kolonier från TSI räknas. Ett antal kolonier från högre spädningar
plockas och gramfärgas för konfirmering.
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•

Aerotoleranta sulfidbildande bakterier
Triple Sugar Iron agar. Svarta kolonier räknas.

•

Koliforma bakterier och termotoleranta koliforma bakterier.
Koliforma bakterier: aerob inkubering på LES endoagar (35oC)
Termotoleranta koliformer: filtrering och inkubering på M-FC agar (44oC)

•

Totalantal aneroba och fakultativt anaeroba bakterier.
Anerob inkubering ingjutet i Tryptone Soya agar.

•

Sulfatreducerande bakterier
Anaerob inkubering ingjutet i Postgate agar.

•

Jäst- och mögelsvampar
Sabourand Dextrose agar

Vattenprover har uttagits vid stationerna i oktober 2002 och under den varma sommarperioden (juni-03) då risken för bakterietillväxt bedömts som störst. Tvättförfarandet och
kemikaliehantering har också studerats för att bedöma risken ur arbetsmiljösynpunkt.
Personal har utfrågats om eventuella olägenheter har förekommit.

2.6

Kemikalieanvändning

Använda kemikalier i tvätthallarna har studerats via de varuinformationsblad som finns
uppsatta vid varje reningsanläggning.

2.7

Korrosionsproblematik

Enklare okulärbesiktningar har utförts vid stationerna och klippta bilplåtar har påförts
recirkulerat vatten, utgående vatten och kranvatten (som referens).

2.8

Drifttillgänglighet

Reningsanläggningarnas drifttillgänglighet har studerats via journalföring och intervjuer
med stationspersonal som även svarat på frågor om driftstörningar i själva tvätthallen.

2.9

Slamhantering

Slamhanteringen hart studerats vid anläggningarna, teknik, tömningsfrekvens, vilken
entreprenör som anlitats och hur slammet slutbehandlas.
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2.10 Energiförbrukning
Vi har studerat den anläggning som har mest avancerad reningsteknik för slutna system
och har två hallar, en för tvätt och en för sköljning och torkning. Det är Preemanläggningen i Gävle som använder sig av motströmssköljteknik, kemfällning, gravimetrisk
slam/oljeavskiljning, sandfiltrering samt indunstningsteknik för saltutstötning från
systemet. Denna anläggning bör ha den största energiförbrukningen. Den andra anläggningen är en konventionell reningsanläggning med ca 80 %:s recirkulering. Det är SLNybodas anläggning som använder följande teknik; konventionell gravimetrisk slam/oljeavskiljning, sandfiltrering, kemfällning och flotation.
Uppföljningar av energiförbrukningen har gjorts under 1,5 resp 1 års drift.

2.11 Investering
Investerings- och driftskostnader för en nybyggd reningsanläggning för totalslutning med
ett flertal separationssteg bl.a. indunstning jämförs med två ”80%”-iga recirkuleringssystem, där den ena använder flotationsteknik och den andra sedimenteringsteknik, båda
har kemisk fällning.

3 Resultat
3.1 Vattenförbrukning och antal tvätt per år
I Tabell 1 anges den normala medelvattenförbrukningen per fordon och antal tvätt per år
vid undersökta stationer.
Vattenförbrukningen är anmärkningsvärt låg vid tågtvätten. Den är dimensionerad för det
tredubbla vilket tyder på att tågvagnarna passerar tvättutrustningen snabbare än
nödvändigt vilket kan resultera i sämre tvättresultat.
Av undersökta anläggningar för tyngre fordon överskrider endast Örebroanläggningen
150 l till avlopp. Deras utsläppsvillkor är i första hand uttryckta i halter och stämmer ej
helt med naturvårdsverkets råd och riktlinjer. De uppfyller ändå NV:s riktlinjer för mängd
utsläpp av olja och metaller m.m.
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Vattenförbrukning och antal tvätt
Vattenförbrukning
liter per fordon/fordonsenhet

Preem Näringe, Gävle
Din Bil, Hovsjö
Din Bil, Arninge
Swebus, Björknäs
Busslink, Hornsberg
Busslink, Handen
Linjebuss, Kallhäll
SL tåg, Nyboda
Statoil, Bro
Tekn. förv. – fordonstekn. Örebro
Statoil, Frescati

~20
~20
~20
150*
135*
105*
115*
60
35
200 – 250*
200

Antal tvätt
per år
10 000 - 12 000 fordon
6 000 – 8 000 fordon
3 000 – 4 000 fordon
19 000 - 25 000 fordonsenheter
63 000 – 69 000 fordonsenheter
20 000 – 26 000 fordonsenheter
12 000 - 14 000 fordonsenheter
18 000 – 19 000 fordonsenheter
6 000 – 8 000 fordon
4 000 – 5 000 fordonsenheter
20 000 – 22 000 fordon

*

Omräknat till fordonsenheter, där en fordonsenhet för ett tyngre fordon är 12 m långt

3.2

Funktion – uppfyllande av utsläppskriterier

Som tidigare nämnts underskrids alltid oljeutsläppen (mätt som opolära alifatiska kolväten)
och summametallerna bly, krom och nickel med stor marginal de uppsatta utsläppsvärdena
om anläggningarna sköts något så när och miljöanpassade avfettningsmedel används.
Därför har vi koncentrerat oss på de mer problematiska metallerna zink och kadmium.
Dessutom har vi kontrollerat salthalt (mätt som konduktivitet), pH och kemisk
syreförbrukning för att se om reningsanläggningarna kan ge avsedd funktion. På en del
prover har klorid bestämts för att utröna om metallavskiljningen försämras eller ger högre
resthalter vid förhöjda salthalter i systemet. Något sådant samband kunde ej urskiljas.
Vi gjorde ändå en kontroll av oljeinnehållet i utgående vatten från reningsanläggningen i
Björknäs. Halten uppmättes till 8,2 mg/l. Används vattenförbrukningen 150 l/fordonsenhet blir utsläppsmängden 1,2 g/l som skall jämföras med utsläppsriktvärdet 15 g/l.
För de totalslutna anläggningarna uppfylls naturligtvis utsläppsvärdena eftersom inget
vatten leds till avlopp. Effektiviteten över anläggningarnas indunstningsdel framgår av
bilagorna 13-14. Indunstningen i Preemanläggningen i Gävle behandlar det smutsigaste
vattnet, tvättzonsvattnet. Avskiljningen av konduktivitet är 97-99 % vilket visar att den
ger avsedd funktion. Driftsmässigt kunde konstateras att buffertvolymen vid tvättzonens
sandfiltrering skulle behöva ökas något så att sandfiltreringen hänger med även vid hög
tvättfrekvens.
Avskiljningen av kemisk syreförbrukning (COD) uppmättes till 88-97 %. Det visar att
lättflyktiga komponenter övergår till kondensatfasen. Det är högst resthalter COD under
vintermånaderna vilket är förväntat då bl.a. ”prick bort” som är lösningsmedelsbaserad
används. I buffertbassängen för det uppsamlade indunstningskondensatet avskiljs
gravimetriskt separerad olja. Av utgående resthalter kan noteras att oljesepareringen här
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ej är fullständig. Dock har under 1 år ca 70 % av det inköpta avfettningsmedlet ”prick
bort” omhändertagits. Detta sparas och används igen under vintersäsongen.
Vid Hovsjöanläggningen var saltavskiljningen 98-99 % och COD-avskiljningen var
85-92 %. Här återvinns inga avfettningsmedel utan det omhändertas för destruktion.
Arningeanläggningen uppvisar en saltreduktion på 86-98 % och COD-avskiljningen var
47-95 %. Det betyder att indunstningen ej fungerar optimalt utan det sker meddrag av salt
och organiska ämnen till kondensatet, framför allt under april månad. Vacuumpumpen
arbetade ej optimalt. Troligen var någon packning otät men en ny vacuumpump installerades i mitten på maj.
Lösningsmedel återvinns ej utan indunstningenskoncentratet skickas bort för destruktion.
Avskiljningen av zink och kadmium var vid de tre slutna anläggningarna 97-99 %.
Färskvatten tillsätts dessa anläggningar för att matcha meddrag via fordon och ventilation, ersättningsvatten vid slamtömning, kemikalieupplösning och att hålla rätt vattennivå
i systemet. Vid Preem Gävle används färskvatten även till mattvätt.
Vid de 80 %-iga recirkulationsanläggningarna sker ingen saltavskiljning utan det sker
ofta en ökning i stället p.g.a. tillsats av fällningskemikalier.
Vid genomgång av mätresultat för Örebroanläggningen under åren 1999-2003 förekom ej
några överutsläpp av olja eller metaller enligt NV:s utsläppskriterier.
Fördelen med 80 %-iga eller slutna reningssystem jämfört med reningssystem utan
cirkulering eller kemisk fällning är lägre föroreningsutsläpp samt vatten- och
kemikaliebesparing.
I nedanstående Tabell 2 visas avskiljningen av kemisk syreförbrukning (COD) och
metallerna zink (Zn) och kadmium (Cd).
Tabell 2

Avskiljning av kemisk syreförbrukning (COD), zink- och kadmium

Station
Preem, Gävle
Din Bil, Hovsjö
Din Bil, Arninge
Swebus, Björknäs
Busslink, Hornsberg
SL, Nyboda
Busslink, Handen
Linjebuss, Kallhäll
Tekn. förv., Örebro
Statoil, Bro
Statoil, Frescati

COD
% avskiljning
88-97
85-91
47*-95
8-28
30
6-19
78
15
45-73
16-53
2

Zn
% avskiljning
>99
>99
>99
97
80
95
81
52-65
21-98
1

* Vacuumpump i indunstaren ej helt intakt
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Cd
% avskiljning
98
98
97
>95
66
92
74
32-88
19-84
0
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Som framgår av analysresultatet är avskiljningen av COD måttlig för flertalet anläggningar. Vid Nyboda och Kallhällsanläggningarna är dessutom utgående resthalter höga,
6 400 – 8 800 mg/l resp 2 500 – 4 000 mg/l. Visserligen anges inga utsläppsmängder för
COD i NV:s råd och riktlinjer men då ökad tensidanvändning indikerar negativ påverkan
vid de kommunala avloppsreningsverken bör dessa utsläpp minimeras. (DIKA IVL-rapport
B1328). Av denna rapport, där fem kommunala reningsverk undersökts, framgår att
problem med syresättning, slammets sedimenteringsegenskaper och skumning orsakat
ökade utsläpp. Höga halter av tensider och fettsyror kan trots att de bryts ned i luftningen,
leda till att luftningsbehovet ökar kraftigt. Det betyder ökad energikostnad för luftningen
och risk för slamproblem om syrehalten inte kan hållas.
De höga COD-halterna i Nybodaanläggningen beror på klottersaneringshallen som är
ansluten till reningssystemet. Där används extremt mycket tensider. En översyn görs för
att minimera den höga tensidanvändningen.
Metallavskiljningen över reningsanläggningarna är god. De anläggningar som har de bästa
avskiljningsresultaten (97-99 %) är de slutna systemen (Gävle, Hovsjö, Arninge) och den
anläggning som hade den sämsta avskiljningen (0-1 %) var Frescatianläggningen som ej
har någon kemisk fällning och enbart återför vatten till underspolningen.
Alla anläggningar ger ett acceptabelt tvättresultat. Ofta blir lite smuts kvar vid tanklock
och lister. Tvättmaskinen i Preems anläggning, Gävle ger ett extra pålägg av avfettningsmedel på bilens nedre del vilket förbättrar tvättresultatet. Bästa resultatet har nåtts vid
Statoils anläggning i Veddesta där denna drevs med ett slutet system under en försöksperiod (1,5 år) och då även renade intagsvattnet för att förhindra de svaga kalciumfläckar
som brukar uppstå efter torkningen (se bilaga 20).

3.3

Bakterieproblematik/Arbetsmiljöaspekter

Resultatet visas nedan i stapeldiagram och Tabell 3 och Tabell 4.
I stapeldiagrammen visas totalantalet heterotrofa bakterier.
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Diagram 1.
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Antal heterotrofa bakterier i system med 80 %:s resp 30 % :s (Frescati recirkulering)
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Bakterieundersökning (7 dygn) mm, (antal / ml prov) i cirkulerande system för fordonstvättar ), oktober –02

Station

Slutningsgrad %

Björknäs
utg. sandfilter
Björknäs
utg. flotation
Bro
utg. sandfilter
Hovsjö
utg. sandfilter
Hovsjö
utg. ind.kondensat
Arninge
utg. sandfilter
Arninge
utg. ind. indunstn.
Arninge
utg. högtrycksavfettn.
Gävle
utg. sandfilter
Gävle
utg. ind. kondensat

80

Heterotrofa
Aeroba och
fakultativt
anaeroba
7x106

Anaeroba
och
fakultativt
anaeroba
3x105

80

4x106

80

E. coli
/100
ml*

Gramnegativa

Sulfidbildande (Sh
putrefaciens)

jäst / mögel

100

106

2x105

102 / 101

Sulfatreducerande
anaerobt
7

2x105

110

106

1x105

5x103 / 101

7

1x103

1x103

<10

3x101

<10

<10 / 101

<1

100

3x107

3x106

14

5x106

5x105

5x104 / 101

200

100

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<1

100

1x107

3x106

<10

5x106

2x105

102 / 102

3x103

100

4x104

2x102

<10

103

<10

102 / 101

<1

100

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<1

100

5x106

3x103

300

<10

<10

<10

<1

100

5x103

3x101

<10

103

<10

3/4

<1

* termotoleranta E. coli kunde inte påvisas i något prov

Tabell 4

Bakterieundersökning (7 dygn) mm, (antal / ml prov) i cirkulerande system för fordonstvättar, juni 03

Station

Björknäs
utg. flotation
Arninge
utg. ind. kondensat
Hornsberg
utg. hydrocyklon
Hornsberg
utg. flotation
Nyboda
utg. flotation
Gävle
utg. sandfilter
Hornsberg
utg. flotation
(med H2O2)
Kallhäll
utg. hydrocyklon
Handen
utg. hydrocyklon
Frescati
vatten till underspoln.

•

Slutningsgrad %
80

Heterotrofa
Aeroba och
fakultativt
anaeroba
8x105

100

7x104

4 x 104

<10

104

<10

<10 /<10

<1

80

6x106

5 x 103

100

106

4x104

103 / 102

<1

80

2x106

5 x 103

100

106

6x103

101 / 101

<1

80

6x105

7 x 104

100

105

1x104

103 / 101

<1

100

9x106

6 x 104

<10

106

<10

<10 /<10

<1

80

5x105

1x103

90

105

<10

<10 /<10

<1

80

4x106

9x105

1000

106

<10

102 / <10

<1

80

7x106

2x106

50

106

3x105

102 / 101

<1

~30

5x105

ej undersökt

<10

105

3x103

102 / 101

<1

Anaeroba
och
fakultativt
anaeroba
6 x 103

E. coli
/100
ml*

Gramnegativa

Sulfidbildande (Sh
putrefaciens)

jäst / mögel

100

105

<10

103 / <10

Sulfatreducerande
anaerobt
<1

termotoleranta E. coli kunde inte påvisas i något prov, resultaten för E. coli osäkra p g a störningar av annan tillväxt
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Ur stapeldiagrammen kan utläsas att system med 80 %:s slutningsgrad har högst antal
bakterier på utgående vatten från hydrocykloner/sandfilter. Där uppmättes höga halter
CFU/ml (kolonibildande enhet/ml), 4-7 miljoner. Undantaget var tvätthallen i Bro som
hade en anmärkningsvärt låg halt (1 000 CFU/ml). Skillnaden där är att systemet har högt
pH och sandfiltret sitter sist i reningssystemet. Vid de andra systemen sitter hydrocyklonerna före slutbehandlingen.
Efter flotationsanläggningarna var halterna 0,5-4 miljoner CFU/ml. Vid normal drift då
väteperoxiddoseringen (H2O2) var inkopplad uppmättes antalet heterotrofa bakterier till
0,5-0,8 miljoner/ml (se Hornsberg med och utan H2O2). Nivån är av samma storleksordning som för Frescatianläggningen (0,5milj./ml) som har låg recirkulationsgrad.
För de totalslutna systemen är antalet heterotrofa bakterier högt från sandfiltreringarna och
av samma storleksordning (5-10milj./ml) som för de 80 %-iga cirkuleringssystemen. Det
gäller dock ej Hovsjöanläggningen där antalet uppmättes till 30 miljoner CFU/ml. Vid
provtagningen var det mycket olja i slamrännan och temperaturen var 28-30ºC. Det ger
nästan optimala förutsättningar för bakterietillväxt. Detta vatten används dock ej vid tvätt
utan renas först i indunstningsanläggningen som avdödar antalet bakterier mycket effektivt.
Utgående halt i kondensatet var mycket lågt. Det torde bero på att indunstningskondensatet i
bufferttanken höll högre temperatur (ca 65ºC) än vid de övriga indunstningsanläggningarna.
Där uppmättes halter mellan 5 000-40 000/ml vilket också är relativt låga nivåer.
Kontroll av högtrycksavfettningen vid Arningeanläggningen visade som förväntat ingen
bakterieförekomst (indunstningskondensatet värms upp till >90ºC före avvaxningen).
E. coli förekomsten får betraktas som låg vid samtliga anläggningar. Högsta antalet
erhölls vid Kallhälls hydrocyklonrening där 1 000 E. coli/100 ml uppmättes.
Termotoleranta E. coli kunde ej påvisas (se Tabell 3 och Tabell 4).
Sulfidbildande bakterier (kan ge upphov till lukt) ger högst halter vid Handen och
Hovsjö, 300 000 resp. 500 000 CFU/ml vid förbehandlingssystemen (hydrocyklon/sandfilter). I indunstningskondensaten är dessa ej mätbara.
För sulfatreducerande bakterier (kan ge upphov till korrosion) uppmättes högst halt från
sandfiltret i Arninge (3 000 CFU/ml).
En förklaring till de förhöjda sulfidbildande och sulfatreducerande bakterietyperna är att
vattnets pH var mycket lågt, pH 3,9 - 4,0.
Förekomsten av jäst är högst i Hovsjös sandfilteranläggning, 50 000 CFU/ml och högsta
förekomst av mögelsvamp 100 CFU/ml hittades i sandfiltreringen i Arninge och från
hydrocyklonerna i Hornsberg.
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Risker
Vid anläggningarna i Hovsjö och Arninge bildas ingen aerosol i tvätthallarna från sandfiltreringen då detta vatten ej används vid tvättningen utan endast är ett förbehandlingssteg till indunstningen. En viss exponering kan dock ske från den stora öppna slamrännan
i tvätthallen i Hovsjö. Arninge har en tvättränna med liten volym i tvätthallen och
slamavskiljningen görs utomhus i konventionella gravimetriska slam/oljeavskiljare varför
risken där är lägre.
Tvätten vid dessa båda hallar är manuell men risken för exponering har eliminerats då
tvättpersonalen använder friskluftsmask.
Luktolägenheter har främst förekommit vid Hovsjö- och Arningeanläggningarna. Det
torde bero på att vattnets pH varit för lågt och att ventilationen ej utformats på ett bra sätt.
Efter justeringar av vattnets pH vid sandfiltreringarna förbättrades dessa olägenheter
markant.
Lukt har även förekommit vid övriga anläggningar främst sommartid efter låg tvättverksamhet eller stillestånd. Det är dock oftast under korta perioder direkt efter driftstart som
det luktat.
Luktolägenhet har alltid förekommit vid fordonstvätt vid låg tvättverksamhet eller efter
stillestånd även vid system utan recirkulation. Förhållandena är idag bättre då man försöker förhindra att stillastående vatten uppstår. Rundpumpning, luftinblandning, väteperoxid- eller ozontillsats förbättrar förhållandena ytterligare. Ventilationssystemets
kapacitet och utformning är också viktig.
Vid den slutna anläggningen Preem, Gävle tillsätts väteperoxid och kaliumpermanganat i
sköljhallens ränna och bufferttanken för uppsamlat indunstningskondensat växelvis
varannan dag. I tvätthallens recirkuleringssystem hålls pH högt, pH 10-10,5. Trots dessa
åtgärder har en biofilm bildats på anläggningsdelar i tvättmaskinen. Därför tillsätts
sommartid en liter av en natriumhypokloritlösning per dygn till resp halls ränna. Det
motsvarar ca 3 mg Cl/l i det cirkulerande systemet. Slambildningen har försvunnit helt.
Den låga hypoklorittillsatsen bör ge ytterst små negativa miljökonsekvenser.
Arbetsmiljöriskerna i denna anläggning bedöms som låga p.g.a. kortvarig exponering
(automattvätt).
Rikt- och gränsvärden för bakterieinnehåll i vatten från fordonstvättar har ej upprättats
varken i Sverige eller inom EU vad vi känner till. Däremot finns det rekommendationer
för kommunala reningsverk som går ut på att minska exponeringen vid arbete i lokaler
där det förekommer aerosolbildning.
Ett stort antal bakterier behöver ej betyda att dessa är farliga. Men är förhållandena goda
finns risk att även eventuella sjukdomsalstrande bakterier kan tillväxa. Det höga antalet
gramnegativa bakterier som uppmättes kan innebära risk för exponering av endotoxiner.
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Höga värden av termotoleranta E. coli visar att fekalier kommit in i systemet. Det kan
orsakas av slarv vid latrintömning vid busstvätt, via fordon (bildäck) som strax innan
tvätt varit på en lantgård eller vid slamsugningar om slamsugarbilens tankar ej är
ordentligt rengjorda.
Termotoleranta E. coli kunde ej påvisas i något av uttagna prover för undersökta anläggningar. Däremot är det tveksamt om latrintömning skall tillåtas att ske inne i tvätthallarna.
Gramnegativa bakterier kan ge upphov till endotoxiner och orsaka luftvägsinflammationer vid >10 ng endotoxiner/m3 luft. Endotoxinerna kommer från de gramnegativa
bakteriernas cellvägg när bakterierna bryts ned. Vid kommunala avloppsreningsverk har
halter på upp till 27 ng/m3 luft uppmätts.
Vid Hornbergsanläggningen har Arbetsmiljöverket utfört bl.a. analys av totalantalet
mikroorganismer (levande + döda), endotoxiner i luft och även antal odlingsbara bakterier i vatten. Antalet bakterier i vattnet var av samma storleksordning som vid IVL:s
mättillfällen. Antalet bakterier i den aerosolhaltiga luften inne i tvätthallen var lågt
104-105 (i nivå med bakgrundsvärdena). Halterna av endotoxiner uppvisade värden
<10 ng/m3 vilket är lägre än föreslagna riktvärden. Syftet med mätningen var i första
hand en försöksstudie för metodutveckling (se PM bilaga 21).
Sulfidbildande och sulfatreducerande bakterier kan ge upphov till luktolägenheter och
korrosion. Mögelsvampars toxiner kan orsaka bl.a. allergier.
Risken för exponering av bakterier (och tvättkemikalier) har ökat väsentligt sedan högtryckstvättarna installerades. Dessa avger en betydligt större mängd aerosoldimma i
tvätthallarna jämfört med borsttvättarna.
Vid automattvätt sitter kunden i bilen eller står utanför byggnaden. Där bedöms risken
som låg för exponering. Däremot ökar risken väsentligt vid manuell högtryckstvätt.
Personal som även högtryckstvättar golv och hallväggar eller gör reparationer i tvättanläggningar utsätter sig för risk. För denna kategori rekommenderas lämpligt
andningsskydd.
Risk för exponering kan även ske vid byte av olika tvätt- och fällningskemikalier och pHjusteringsmedel (oftast lut) m.m. Vid tvätthallarna finns varuinformationsblad där det
bland annat anges hur produkterna skall hanteras.
Risken bedöms som låg om föreskrifterna i informationsbladen följs. Exponeringstiden
vid byte av produkt eller tillredning är kort.
Personal vid olika anläggningar har utfrågats om eventuella olägenheter.
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Flertalet anförde att lukt förekommit kortare tider men att de ej uppfattat det som något
större problem. Däremot ansågs obehaglig lukt (både ”skitlukt” och lösningsmedel)
förekomma vid de slutna anläggningarna i Hovsjö och Arninge.
När pH-justeringen ändrades minimerades ”skitlukten” men svag lösningsmedeldoft kan
förekomma i lokaler i anslutning till tvätthallen. Det torde bero på att ventilationssystemet ej utformats på ett riktigt sätt vid dessa anläggningar. Hovsjöanläggningen
behöver ej justera sitt ventilationssystem i och med att hela tvättanläggningen brann ned
vid årsskiftet 02/03.

3.4

Kemikalieanvändning

Vid undersökta stationer har tvättkemikalierna levererats av Adekema AB, Apels
Cheminvest AB, Kemibolaget i Bromma AB och Lahega AB.
Tvättkemikalierna utgörs av lösningsmedel, mikroemulsioner, schampo- och
skumtvättmedel samt avrinningsmedel (vaxer).
Vid de slutna anläggningarna användes både lösningsmedel och schampotvättmedel
medan mikroemulsioner (innehåller 5-20 %:s lösningsmedel) och alkalisk vattenbaserad
avfettning och schampo/skummedel användes vid de 80 %-iga recirkuleringsanläggningarna.
Rengöringsmässigt är de lösningsmedelsbaserade tvättmedlen effektivare framför allt på
asfaltstänk medan övrig smuts tvättas av minst lika effektivt med de alkaliska vattenbaserade medlen.
Miljömässigt är de alkaliska medlen att föredra. De slutna systemen använder bl.a.
lösningsmedelbaserad avfettning. Det kan var acceptabelt eftersom tvättvätskan ej leds
till avlopp (slutet system) och personalen använder föreskriven skyddsutrustning.
Flertalet av de tvättkemikalier som används vid tvättanläggningarna kan ge upphov till
irritation av hud och ögon. Vissa kan även irritera andningsorganen. Risk för exponering
föreligger p.g.a. den aerosoldimma som uppkommer i hallarna framför allt vid högtryckstvätt. Ofta förekommande exponering gör att skyddsklädsel/andningsskydd skall
användas.
Kemikalieprodukterna som används i fordonstvättarna anses, enligt varuinformationsbladen, ej vara miljöfarliga för miljön enligt gällande kriterier.
Några produkter bör dock anses mer tveksamma. Det är ”Prickbort” (Mac 124) och Mac
65 samt Microl 133 som levereras av Apels Cheminvest AB resp Lahega AB. Av varuinformationen framgår bl.a. att lösningsmedlen vars huvudkomponent är petroleumkolväten är potentiellt bioackumulerbara. Mac 124 och Mac 65 släpps dock ej till avlopp.
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Mac124 återvinns till största delen. Mac 124 som är aromatfri är dock godkänd enligt
Göteborgslistan (f.d. Kemikaliesvepets lista) för användning som särskild avfettning.
Flera av vaxmedlen innehåller också komponenter som ej är lättnedbrytbara eller är
potentiellt bioackumulerbara. Mängderna utgör dock en mycket liten andel och späds ut
kraftigt.

3.5

Korrosionsproblematik

En viss korrosion förekommer vid tvätthallarna genom saltanrikningen i reningssystemen.
Korrosionsangreppen kan dock minimeras genom bl.a. följande åtgärder:
− Tillsats av rostskyddsinhibitor i systemet.
− Välj så rostskyddsbeständigt material i hall, tvättmaskin och reningsanläggning som
möjligt
− Utforma portar och dylikt med dropplister. Portarna bör helst vara vikportar.
− Optimera slutsköljningen så att efterdropp innehållande kemikalier förhindras.
− Anpassa ventilationsystemets kapacitet och utformning om nya högtryckstvättar
installeras i stället för en äldre borsttvättmaskin. Högtryckstvättarna ökar aerosoldimma väsentligt och även korrosionshastigheten. Dessutom går det åt 3-4 gånger
mer kemikalier för att få samma renhet som vid en borsttvätt.
− Slamsugning måste göras med täta intervall framför allt under vintertid om systemet
ej har rostskyddsinhibitor.
− Ett alternativ till tätare slamtömningar är att installera någon teknik som stöter ut salt
ur systemet, t.ex. indunstning eller omvänd osmos.
Störst korrrosionspåverkan noterades vid tvätthallarna i Björknäs, Handen och Hornsberg. Det var armaturer, fläktar och ventilationssystem som var angripna. I Björknäs och
Hornsberg är dessa enheter äldre och är insatta före installationen av reningsanläggningen.
De tvätthallar som hade minst korrosionspåverkan med avseende på slutningsgrad och
ålder var SL-Nyboda, Preem Gävle, Kallhäll och Statoil Bro. Det beror bl.a. på följande
faktorer; Ett bra ventilationssystem med hög kapacitet, korrosionsbeständigt material samt
korrosionsinhibitor i de recirkulerande systemen. SL-Nyboda har dock ingen tillsats av
korrosionsinhibitor.
Preemanläggningen i Gävle som är 2 år gammal ser bra ut trots höga salthalter i systemet.
Väggarna i hallen är klädda med kakel, golvet är i betong och taket är beklätt med rostfri
plåt. Tvättmaskin och reningsanläggning ser fräscha ut och sköljhallen är som ny. Det enda
påtagliga man kan se är lätta angrepp på färgen på inkörningsporten vid några genomföringsdetaljer.
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Indunstaren har ej korroderat efter 14 000 timmars drift trots att den belastas med höga
salthalter och att salthalten i slutet av uppkoncentreringscykeln håller mycket höga
kloridhalter (61 g/l). Det beror sannolikt på att vätskan innehåller ortofosfat som kan
betraktas om en slags rostskyddsinhibitor.
Noterbart är att det 80 %-iga reningssystemet i Bro har få korrosionsangrepp trots att
systemet varit i drift 10 år.
Enkla bilplåttester har gjorts på olika vatten från tvätthallarna (se fotografier på nästföljande sidor.
Bilplåtarna avfettades först, ytan ruggades upp med fint sandpapper. Sedan ställdes
plåtarna i mätbägare med 200 ml vätska från reningsanläggningarna. Kranvatten användes som referensvätska.
Bilderna är tagna efter att plåtarna stått nedsänkta i vätskorna i en vecka. Avdunstningen
har ersatts med destillerat vatten. Plåtarna fick stå nedsänkta under ytterligare 2 veckor.
Därefter mättes eventuell viktminskning.
Av bilderna kan visuellt konstateras korrosionspåverkan vid flertalet anläggningar. De
vätskor som tycktes ge minst korrosionspåverkan var tvättzonvatten och indunstningskondensatet, Preem, Gävle och indunstningskondensatet Din Bil, Arninge. Efter ytterligare 2 veckors neddoppning hade samtliga plåtar någon korrosionspåverkan. Den plåt
som verkade minst påverkad var den som stod i vätskan från Preem Gävles tvättzon. Den
mörka övre rand som märks på plåten är fri olja som separerade från den lätt emulsionshaltiga vätskan. I denna vätska uppmättes kloridhalten till 840 mg Cl/l. Det verkar som
ortofosfaten som bl.a. används som rostskyddsinhibitor hämmar korrosionen. Plåten är
betydligt mindre angripen än den plåt som doppats ned i indunstningskondensatet från
samma anläggning som endast innehåller 6 mg Cl/l.
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En veckas exponering

Preem Gävle, tvättzon

Din Bil, Hovsjö. Ind.kondensat

Preem Gävle, ind.kondensat

Din Bil, Arninge. Ind.kondensat
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Busslink, Hornsberg. Utg. flotation

SL, Nyboda. Utg. flotation

Busslink Handen. Utg. elektrolytisk flotation

Linjebuss. Utg. kolfilter
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Statoil, Frescati. Utg. oljeavskiljare
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Swebus, Björknäs. Utg. flotation

Referens Kranvatten
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Bilder tagna efter 3 veckors exponering

Tvättzon
Gävle

Ind.kond.
Gävle

Ind.kond
Hovsjö

Ind.kond
Arninge

Utg. flotation

Utg. flotation

Utg. renaren

Utg. kolfilter

Hornsberg

Nyboda

Handen

Kallhäll
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Utg. oljeavskiljare

Utg. flotation

Kran-

Frescati

Björknäs

vatten
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I nedanstående Tabell 5 visas plåtarnas viktminskning efter 3 veckors neddoppning.
Tabell 5

Viktminskning av bilplåtar orsakade av korrosion

Station

Vätska

Viktminskning

Fällnings-

g

kemikalie

Preem, Gävle

Utg. sandfilter, tvättzon

0,08

Ortofosfat

Preem, Gävle

Utg. indunstningskondensat

0,15

Ingen

Din Bil - Hovsjö

Utg. indunstningskondensat

0,14

Ingen

Din Bil - Arninge

Utg. indunstningskondensat

0,13

Ingen

Busslink – Hornsberg

Utg. flotation

0,33

Al-salt

SL Nyboda

Utg. flotation

0,15

Al-salt

Busslink – Handen

Utg. elektrolytisk flotation

0,41

NaCl

Linjebuss – Kallhäll

Utg. kolfilter

0,13

Ortofosfat

Statoil – Frescati

Utg. oljeavskiljare

0,11

Ingen

Swebus – Björknäs

Utg. flotation

0,24

Al-salt

Referens

Kranvatten

0,20

Ingen

De bilplåtar som uppvisade den största viktminskningen var exponerade av vätskor från
Busslink – Handen (Utg. elektrolytisk flotation) och Busslink - Hornsberg (Utg. flotation). Båda innehåller höga salthalter. Poängteras bör att vattnet från den elektrolytiska
spaltningen/-flotationen i Handen ej återvinns utan leds till avlopp. Återvunnet vatten tas
från hydrocyklonerna som håller betydligt lägre salthalt.
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Viktminskningarna visar att fällningskemikalier med aluminiumsalter och enbart
kranvatten är ett sämre alternativ än ortofosfat för att hämma korrosionen.
Plåttestet skall dock betraktas som ett grovt extremtest. Normalt stannar vatten ej kvar på
bilen någon längre tid som i detta test. Dessutom är bilen lackad och underredsbehandlad.
Men är det skador i lack eller underrede påskyndas korrosionen. Därför är det viktigt att
torkanläggningen är effektiv och snabbt ger en torr bil.
Största risken för korrosion på bilen är att den ej tvättats efter att ha körts på saltrikt
vägunderlag. Det är mycket bättre att tvätta bilen oavsett om tvättanläggningen har
recirkulerande vatten eller ej. Alla anläggningar har rent vatten i slutsköljningen.

3.6

Drifttillgänglighet

Driftstillgängligheten är hög för reningsanläggningarna, 95-100 %. De problem som
uppstår är mest driftstörningar på själva tvättmaskinen. Nedan anges de allvarligaste
driftstörningarna som skett vid den slutna anläggningen Preem, Gävle under 1,5 år
(nov.-01 – juni-03).
−

sep.-02

Automatisk påfyllning bufferttank indunstning ur funktion vilket innebar
urpumpning av 9 m3 vatten för att hålla systemnivån. Färskvatten doseras
nu till sköljhallens ränna

−

okt.-02

Torken ur funktion

−

febr.- 03

En av tvättborstarna i tvätthallen gick sönder

−

mars-03

Frekvensriktare i tvätt + tork ur funktion

3.7

Slamhantering

För de undersökta slutna anläggningarna sker slamhantering enligt följande;
Slamsugning av tvättrännor och tankar görs 1-2 ggr/år och slammet skickas till central
behandlingsanläggning och behandlas på Dewatechs anläggning i Gävle (Preem),
Högbytorpstippen (Arninge) och Sofielundstippen (Hovsjö).
Slutkoncentraten från indunstningsanläggningarna skickas till SAKAB:s anläggning i
Kumla för destruktion. Analysresultatet (se bilaga 18) visar att andelen organisk substans
är för låg och kloridhalten för hög för att användas som stödbränsle.
För övriga undersökta anläggningar i Stockholmsområdet slamtöms systemen av
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB och slammet behandlas på någon av de centrala
tipparna Högbytorp eller Sofielund. Slam från Tekniska Förvaltningen, Fordonsteknik
transporteras till Atletippen i Örebro.
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Någon lokal behandling av t.ex. sanden från slamavskiljarna görs ej vid undersökta
stationer. Däremot sker en biologisk behandling av slammet vid Björknäsanläggningen.
Det är en Rodzonanläggning (vassbädd). Den har inbyggda värmeslingor och är överbyggd med ett hus (typ växthus). Syftet är att bakterier i vassbädden skall minimera
flotationsslammets avfallsvolym genom att bryta ned olja och andra organiska ämnen.
Följande tekniker används vid de aktuella centrala behandlingsanläggningarna.
Dewatech AB, Gävle
Dewatech AB använder följande reningsmetoder för omhändertagande av oljehaltiga
slam från tvätthallen.
Slammet tippas först ned i slamfickor för avskiljning av sand. Sedan leds vätskan över
gravimetriska oljeavskiljare som även har bandskimmers. Sedan leds vätskan via
pappersbandfilter till en ultrafiltreringsanläggning (UF). Permeatet från UF-anläggningen
leds till recipienten (Östersjön). UF-koncentratet leds tillbaka till de gravimetriska
avskiljningsbassängerna. Oljehaltigt grus från slamfickorna blandas med stallgödsel för
nedbrytning av olja och organiska ämnen. Den renade sanden transporteras sedan till
Forsbackatippen i Gävle. Den uppsamlade fria oljan från reningssystemet transporteras
till Lundströms i Östersund och används där till brännnolja (se principskiss).
Sandfickor

Kompostering
med stallgödsel

Gravimetrisk oljeavskiljare

Ultrafiltreringsanläggning

Permeat till
recipient

Olja till Lundströms
i Östersund

Sand till Forsbackatippen

Högbytorpstippen
Slammet från tvätthallarna går som specialavfall och behandlas med följande reningstekniker; sandavskiljning, gravimetrisk oljeavskiljning, ultrafiltrering och omvänd osmos
(RO). Permeatet leds till Käppalaverket och RO-koncentratet läggs på tippen.
Avskilt slam komposteras med stallgödsel. Slutprodukten läggs som täckmaterial på den
egna deponin.
Avskild fri olja transporteras till Svensk Returindustri i Köping för ytterligare behandling
och det renade avfallet används som industribränsle (se principskiss).
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Gravimetrisk
oljeavskiljning

Ultrafiltrering
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Omvänd osmosfiltrering

Koncentrat

Permeat till
kommunalt avlopp
(Käppalaverket)

Koncentrat

Kompostering
med stallgödsel
Svensk Returindustri
i Köping

Egen tipp

Till egen tipp

SRV, Sofielundstippen
Behandlingsprincipen är kortfattat följande;
Sandavskiljning, gravimetrisk oljeavskiljning, kemisk fällning, sandfiltrering
(i rörlig bädd, Dynasandfilter), lakvattendamm och pumpning till kommunalt avlopp
(Henriksdalsverket).
Avskiljt slam behandlas i en Bioanläggning (t.v. försöksanläggning) med oljeförorenad
jord. Slutbehandlat slam läggs på den egna tippen.
Avskild olja transporteras till Svensk Returindustri i Köping för ytterligare behandling
och används sedan till industribränsle (se principskiss).
Sandavskiljning

Bioanl.

Gravimetrisk
oljeavskiljare

Kemisk
fällning

Sandfiltrering

Lakvattendamm

Kommunalt avlopp
(Henriksdalsverket)

Svensk Returindustri
i Köping

Egen tipp

Kemslam till egen tipp

Atletippen i Örebro
Slam från tvätthallars slam/oljeavskiljare behandlas i en reningsanläggning och avvattnat
slam från flotationsanläggningar komposteras med stallgödsel.
Det förstnämnda slammet behandlas med följande reningsteknik;
Grovavskiljning, sand- och torvfiltrering, luftad damm, lakvattendamm och sedan via
våtmark till recipienten.
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I grovavskiljningsbassängen avskiljs sand m.m. Vattenfasen leds till sandfilter och det
sedimenterade slammet grävs upp och komposteras med stallgödsel. Vartefter sandfiltret
blir förorenat grävs den smutsiga delen bort och komposteras och ny sand tillförs.
Vattenfasen från sandfiltreringen leds sedan via torvfilter, luftad damm, lakvattendamm,
våtmark och till recipient (se principskiss).
Sandavskiljning

Sandfiltrering

Kompostering
med stallgödsel

Torvfilter

Luftad
damm

Lakvattendamm

Våtmark

Recipient

Avvattnat
flotationsslam

Egen tipp

Kommentarer till central slambehandling
Allmänt kan sägas att central behandling är att föredra jämfört med behandling direkt
vid stationerna. Möjligen skulle man kunna ha en egen sandtvätt vid större tvätthallsstationer.
Central behandling ger möjlighet till att använda mer effektiv behandlingsteknik för de
oljehaltiga tvätthallsslammen än vad som skulle vara ekonomiskt rimligt vid varje
tvättstationsanläggning. Möjligen skulle flera centrala behandlingsanläggningar om de
har ekonomiskt bärighet installeras i Sverige för att minska transportavstånden.
Fordonstransporterna ger ju en negativ påverkan på miljön. De reningstekniker som
används vid tvätthallstationerna och ger ett fåtal slamtömningar per år är i detta avseende
att föredra. Det förutsätter dock att vald teknik ej äventyrar arbetsmiljöaspekterna,
renings- och tvättresultat, korrosion, driftstabilitet m.m.
Tre av de redovisade teknikerna för central behandling bör ge en ganska bra avskiljning
av ämnen bundna till suspenderat material. Lösta ämnen passerar dock igenom.
Högbytorpstippen använder mer avancerad teknik ämnen (omvänd osmosfiltrering) som
även avskiljer lösta ämnen. Den kommer således att ge betydligt lägre resthalter i
utgående vatten av organiska och oorganiska ämnen.
Målsättningen att kommunala slam skall kunna återanvänds till jord- och skogsbruk eller
parkanläggningar kräver ett ”rent slam”. I detta avseende är Högbytorps- eller Dewatechalternativen att förorda. Det sistnämnda eftersom vattnet ej leds till kommunalt verk utan
till recipient. Fungerar de andra anläggningarna väl så bör utsläppen av exempelvis
metaller ej påverka slamkvaliteten nämnvärt.
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Slamåterföring till jordbruket är dock en känslig fråga så kvalitetskraven kommer
säkerligen att höjas på utgående vatten från tipparna.

3.8

Energiförbrukning

Vi har studerat energiförbrukningen vid ett slutet system, Preem Gävle, och ett system
med 80 %:s recirkulering, SL-Nyboda under 1,5 resp 1 år.
Preem Näringens tvätthall i Gävle har 2 hallar, en hall för tvätt och en hall för skölj och
tork. Den totala energiförbrukningen för tvättanläggningen uppgick till 121 193 kWh
eller 7,3 kWh/bil under 18 månaders drift. Siffran inkluderar elförbrukning för golvuppvärmning i byggnaden, tvättmaskin, tork, fläktar, pumpar etc samt industningsanläggningen (se bilaga 19).
Indunstningen svarar för den största energiförbrukningen, närmare 65 % av totalförbrukningen. Eftersom värme från indunstningen utnyttjas till golvvärme i hallarna
vintertid så blir nettoförbrukningen för indunstningen ca 55 %. Det betyder att reningsanläggningen (indunstning + pumpar m.m.) svarar för 4-4,5 kWh/biltvätt eller 2-2,25
kr/biltvätt om priset per kWh antas vara 0,50 kr/kWh.
SL-Nyboda använder gravimetrisk slam/oljeavskiljning, sandfiltrering och flotation som
reningsteknik, Den registrerade energiförbrukningen avser reningsanläggning och
tvättmaskin.
Energiförbrukningen registrerades till 8 583 kWh under år 2003. Det förefaller som en
mycket låg årsförbrukning. Tågen tvättas dock bara nattetid och ej när det är kallt ute.
Under januari och februari skedde ingen tvätt alls av den anledningen. Vidare så utförs
ingen underredstvätt av tunnelbanevagnarna vid denna hall. Energiförbrukningen blir
0,46 kWh per fordonsenhet (12 m:s längd).
Flotationsanläggningen (dimensionerad för 2,5-3 m3/h) och sandfiltret förbrukar
ca 3 kWh vid drift.
Vid buss- och personbilstvätt med 80 % recirkulering med liknande reningsteknik som
för tågtvätten är förbrukningen också förhållandevis låg. Det är flotationsaggregatet och
pumpar som förbrukar energi. En flotationsanläggning med sandfilter/hydrocykloner och
kapaciteten 2,5-3 m3/h förbrukar ca 4 kWh vid drift. Eftersom en biltvätt endast använder
50 l/bil är elförbrukningen per bil ca 0,1 kWh vid maximalt antal tvättar.
En biltvätt som använder 400-500 l/bil utan recirkulation har större elförbrukning jämfört
med 80 %-ig recirkulering, om hänsyn tas till att framställning av färskvattnet och
behandlingen av avloppsvattnet kräver energi. (Examensarbete ”Energiförbrukning i
biltvättar” Lena Wettergren. handledare Mats Tapper SIS Miljömärkning).
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Den elektrolytiska spaltningen/flotationen förbrukar naturligtvis mer el vid drift. Men den
blir ändå låg eftersom behandling endast görs av överskottsvattnet från recirkulationssystemet. I biologiska system bör vattnet värmas, vintertid från <10ºC till ca 25 ºC och
kräver stora buffertvolymer, för att de skall fungera bra. I dessa fall åtgår stor
energiförbrukning.
Allmänt bör sägas att rening med indunstningsteknik är den reningsmetod som drar mest
energi. Tekniken är dock en av de få tekniker som stöter ut salt ur systemet. Det varma
vattnet ger sannolikt också bättre tvättresultat.
Indunstningen skall fungera som en njure och placeras där vattnet är som mest förorenat.
Tvätt- och sköljningen skall utföras med motströmsteknik för att minimera vattenförbrukningen. Tillsats av korrosionsinhibitor gör det möjligt att tvätta fordonet då tvättvattnet
innehåller hög salthalt.

3.9

Investering

Vi har tagit fram investerings- och driftkostnader för tre reningssystem vid följande
stationer.
Preem, Gävle tvättar 10 000 – 12 000 personbilar/år. Systemet som är helslutet är det
mest avancerade reningssystemet på den svenska marknaden. Har motströmssköljning,
flera enkla separationssteg och indunstning av det mest förorenade vattnet (tvättzonen).
Statoil, Bro tvättar 6 000 – 8 000 personbilar/år. Recirkuleringen över systemet är ca 90
% och reningen bygger på kemisk fällning, sedimentering med lamellpaket och sandfiltrering. Systemet har följts upp sedan 10 år tillbaka.
Busslink, Hornsberg tvättar 50 000 – 55 000 bussar m.m. /år (störst i Skandinavien). Det
80 %-iga reningssystemet bygger på hydrocyklonrening, kemisk fällning och flotation
(2 flotationsaggregat á 2,5-3 m3/h). Flotationsslammet avvattnas i stora filterkorgar.
Investeringskostnaderna för ovanstående reningssystem är ca 750 000 kr, 200 000 kr
och 1000 000 kr.
I driftskostnaderna har energiförbrukning, slamtömningar, kemikalie- och vattenförbrukning tagits med (se Tabell 6).
Däremot ingår ej kostnader för service på anläggningarna, ej heller den tvättkemikaliebesparing som görs. Den besparingen avser normalt schampotvättmedlen men vid
Preemanläggningen i Gävle återvinns även 70 % av avfettningsmedlet.
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Kostnaden för el, vatten och slam har för varje anläggning satts till 0,50 kr/kWh,
14 kr/m3 och 1 000 kr/m3och vattenförbrukningen (inkl. underspolningen) i system utan
recirkulering har satts till 400 l/personbilstvätt och 750 l/busstvätt.
Tabell 6

Driftskostnader kr/år

Avseende

Preem, Gävle

Statoil, Bro

Busslink Hornsberg

11 000 tvätt/år

7 000 tvätt/år

53 000 tvätt/år

sluten anläggn.

90 %:s cirk.

80 %:s cirk.

Energi

33 000

2 000

8 000

Slamkostnader

10000

8000

120 000

Fällningskemikalier

15000

8 000

83 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

∑ driftkostnader

58000

18 000

211 000

Vattenbesparing

-59 000

-35 000

-445 000

-1000

-17 000

-234 000

-0,1

-2,4

-4,4

Netto driftskostnader
Driftkostnaden/bil

Av tabellen framgår att slamkostnaderna är den dominerande kostnadsposten för de
80-90 %-iga recirkulationsalternativen.
För den helslutna anläggningen är energiförbrukningen den största utgiftsposten.
Av den relativt höga kostnaden för fällningskemikalier utgör skumdämpningen till
indunstningen ca 1/3 av denna kostnad. Billigare alternativ för skumdämpningen finns.
Kostnadsvinsten som görs genom vattenbesparingen reducerar driftskostnaderna kraftigt.
Vid busstvätten som har ett stort antal tvätt och använder mycket vatten är vinsten för
vattenbesparingen högre än summan av driftskostnaderna.
Läggs investeringskostnaden in med en annuitet av 0,2 blir behandlingskostnaden för
ovanstående reningsalternativ följande:
Preem Gävle
Statoil, Bro
Busslink, Hornsberg

helslutet system
90 %:s recirkulering
80 %:s recirkulation

13,5 kr/bil
3,3 kr/bil
-0,6 kr/buss

Busstvätten ger således vinst med drygt 60 öre per tvätt medan behandlingskostnaden för
det dyraste alternativet kostar 13,50 kr/tvätt. Eftersom medelpriset är 110 kr (exkl. moms)
per tvätt vid denna anläggning så är vinstmarginalen ändå god trots att kostnader för
service och tillsyn medräknas.

34

Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett bredare perspektiv

IVL Rapport B1554

För den helslutna Preemanläggningen, som har två hallar där den ena utnyttjas till tvätt
och den andra till skölj och tork, uppgick totalkostnaden till 4 miljoner kronor. Då ingår
schaktningsarbete, pålning, byggnad, tvätt- och torkmaskin, reningsanläggning och
asfaltering kring tvätthallsbyggnaden.
Kostnadsfördelningen kan grovt indelas i följande huvudposter:
− Byggnad (med rostskyddståligt material)
2 miljoner kronor
− Tvätt- och torkmaskin
1,3 miljoner kronor
− Reningsanläggning
0,7-0,8 miljoner kronor

3.10 Övrigt
Ett slutet reningssystem (Svanenmärkt) som ingått i EU:s Lifeprojekt har tidigare följts
upp under 1,5 år (dec.-98 – juni 00) vid en Statoil station i Veddesta. Det är en tvättanläggning för 10 000 – 12 000 tvätt/år med separata tvätt- och sköljzoner (se bilaga 20).
Första året drevs systemet med omvänd osmosteknik (RO) och sista halvåret med
indunstning.
Reningssystemets drifttillgänglighet var närmare 100 % under hela uppföljningsperioden.
Tvättresultatet bedömdes som mycket gott. Indunstningstekniken tycktes vara mer lättskött och driftstabilt än RO-tekniken. Denna reningsprincip med bl.a. motströmssköljning, olika enkla separationssteg, indunstning för saltutstötning och inhibitortillsats
ligger till grund för installerad teknik vid Preem-Näringen, Gävle.
En annan tvättanläggning med 20 000 – 22 000 tvätt/år och ett reningssystem som bygger
på 80 %:s recirkulering har också ingått i Lifeprojektet. Det är Volvo Bilbolagets
anläggning i Östersund. Leverantör av reningssystemet som bygger på kemisk fällning,
sedimentering och sandfiltrering är Wash & Circulation AB.
Anläggningen har varit i drift 4 år och drifttillgängligheten för reningsanläggningen har
varit närmare 100 % och ingen onormal korrosionspåverkan har förekommit.
Anläggningen som är Svanenmärkt uppfyller naturvårdsverkets utsläppskrav.
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4 Slutsatser
Undersökta reningstekniker uppfyller naturvårdsverkets utsläppskriterier med undantag
av den anläggning som ej har kemisk fällning och låg recirkuleringsgrad och en
anläggning där pH-justeringen ej fungerat. 80 %-iga eller slutna system har lägre föroreningsutsläpp jämfört med system utan recirkulering eller kemisk fällning. Dessutom
minskar förbrukningen av tvättkemikalier (främst tvätt med olika schampotvättmedel)
och vatten.
I recirkulerande system ökar vattnets temperatur vilket bör gynna tvättresultatet jämfört
med ej cirkulerande system som framför allt under vintersäsongen tvättar fordonen i kallt
vatten.
En kemfällningsanläggning med 80 %:s recirkulation har betydligt lägre energiförbrukning än system utan recirkulering om hänsyn tas till behandling av ingående färskvatten
och utgående avloppsvatten. (Examensarbete Lena Wettergren ”Elförbrukning i biltvättar).
Bakterieproblematiken löses genom förhindrande av stillastående vatten, luftinblandning
och tillsats av starka oxidationsmedel som väteperoxid eller ozon.
Vid manuell högtryckstvätt eller yrkesmässig tvätt där flera olika arbetsmoment sker ökar
risken för överföring av bakterier eller kemikalier via den aerosolbildning som
förekommer och vid längre exponeringstid. Lämpligt andningsskydd skall användas.
Kemikaliehanteringen utgör låg risk om anvisningarna i varuinformationsbladen följs.
Korrosionsproblematiken löses genom att använda rostskyddståligt material och använda
rostskyddsinhibitor.
Drifttillgängligheten på undersökta reningsanläggningar är god beroende på skötsel och
serviceavtal. Skötseln är mycket viktig och den kan förbättras ytterligare.
Allmänt gäller för flertalet anläggningar inom branschen att skötsel- och driftsrutiner
måste prioriteras.
Den slutliga slambehandlingen sker bäst vid centrala behandlingsanläggningar där
resurser för mer effektiv behandlingsteknik finns än de som kan skapas vid tvätthallarna.
Fordonen blir acceptabelt rena i tvättanläggningarna med de tvättkemikalier som används
idag. Bästa tvättresultatet har erhållits i ett totalslutet system. Slutsköljen använde
indunstningskondensatet + nätvatten som RO-behandlats. (Se bilaga 20)
Avfettning med vattenbaserade alkaliska medel är miljömässigt att föredra jämfört med
mikroemulsionsbaserade om reningssystemet ej är helslutet.
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Ett helslutet system som använder indunstningsteknik för att stöta ut salterna jämfört med
ett 80 %-igt recirkuleringssystem ger en kostnadsfördyring. För 10 000-15 000 tvätt/år
ökar driftskostnaden med 2-3 kr per tvätt. Då har ingen hänsyn tagits till den kemikaliebesparing som kan göras. (Preem, Gävleanläggningen sparar 6 kr/tvätt genom att återanvända 70 % av avfettningskemikalierna). Tvättresultatet bör också bli bättre med det
varmare vattnet i slutsköljen.
En totalsluten anläggning minimerar risken för att föroreningar från fordonstvättar stör
det kommunala reningsverkets funktion och då särskilt det känsliga kvävereningssteget.
Det bidrar även till att förbättra slamkvalitén så att målsättningen att utnyttja detta slam
till jord- och skogsbruk kanske kan uppfyllas.
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Bakgrundsdata undersökta tvätthallar

Uppföljning av fordonstvättar med varierad slutningsgrad och olika typer av
reningssystem framgår av nedanstående tabell.
Station

Slutningsgrad,
%

Typ av tvätteknik

Reningsteknik

Preem, Gävle

100

Högtryck/Automatisk

Kemfällning + indunstning m.m.

Din Bil, Hovsjö

100

Högtryck/manuell

Indunstning mm

Din Bil, Arninge

100

Högtryck/manuell

Indunstning mm

Swebus, Björknäs

80

Högtryck/Aut.-manuell

Kemfällning + flotation +
Rodzonbädd

Busslink, Hornsberg

80

Högtryck/Aut.-manuell

Kemfällning + flotation

SL, Nyboda
(tunnelbanetåg)

80

Högtryck/ Aut.-manuell

Kemfällning + flotation

Busslink, Handen

80

Högtryck/Aut.-manuell

Hydrocykloner + elektrolytisk
spaltning

Tekn. Förvalt. Örebro

80

Högtryck/ Aut.-manuell

Kemfälln. + flotation

Linjebuss, Kallhäll

80

Högtryck/Aut.-manuell

Kemfälln. sedimentering, kolfilter

Statoil, Bro

80

Högtryck/Automatisk

Kemfällning + sedimentering

Statoil, Frescati

~30

Högtryck/Automatisk

Ingen kemfälln.
Recirk. till underspoln.
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Preem Gävle

Station
Antal tvätt
Tvättmaskin
Leverantör
Installationsår
Reningssystem
(se principskiss)

Personbilstvätt, Näringen i Gävle
10 000 - 12 000 st/år
Borst-högtryckstvätt
Tvätt och reningssystem. Wash & Circulation System AB
2001
Biltvätt sker i en tvätthall som är indelad i en tvättzon samt en sköljoch torkzon. Reningen av avloppsvattnet görs i motström (för minimering av vattenförbrukningen till olika reningssteg). Avloppsvattnet
kemfälls med ortofosfat och polymer och leds till en buffertbassäng för
avskiljning av tyngre partiklar. Vattnet återvinns sedan via ett sandfilter till tvättzonen där den första tvätten görs. Från sandfiltret leds
vatten även över en indunstningsanläggning (kapacitet 90 l/h) för
utstötning av bl.a. salter ur systemet.
Från sköljhallen uppsamlas sköljvattnet i en buffertbassäng och
pumpas via ett sandfilter och används som slutskölj i tvättzonen och
till första skölj i sköljzonen.

•

Slamtömning

Kondensatet från indunstaren uppsamlas och används till slutsköljningen. I kondensatuppsamlingstanken separeras fri olja från mikroemulsionen (vintertid) och återanvänds till avfettningssteget.
Färskvatten tillförs systemet för att matcha avdrag via fordon och
ventilationen m.m. Systemet är ”helslutet” vilket betyder att inget
vatten går till avlopp.
Buffertbassänger, rännor och tankar slamsugs ca 2 ggr per år.
Dewatech AB i Gävle slutbehandlar slammet
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SKÖLJ- och TORKZON

Fällningskem

Återvinning av tvättvatten och kemikalier

Glanstork

Sandfilter

Backspolning till
tvättrännan

Principskiss

Indunstn.

Återvinning
av sköljvatten

Indunstningskoncentrat

Sandfilter

Färskvattentillskott

Återvunnet
vatten

Backspolning
till tvättrännan
Återvinning av
avfettningskemikalier

Wash & Circulation System AB. Ett "Totalslutet" system med bl.a. indunstningsteknik
för fordonstvätt vid Preem – Näringen i Gävle

40

Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett helhetsperspektiv

Bilaga 3.
•
•
•
•
•
•

IVL Rapport B1554

Din Bil Hovsjö

Station
Antal avvaxningar/tvätt
Tvättmaskin
Leverantör
Installationsår
Reningssystem
(se principskiss)

Avvaxningshall för nya personbilar
6 000 – 8 000 bilar/år
Manuell högtryckstvätt
Tvätt och reningssystem. Wash & Circulation System AB
2000
Bilarna innehåller som medelvärde 1,5 kg vax/bil och avvaxas i tre
steg. Först läggs avvaxningsmedlet på, som får verka några minuter.
Bilarna tvättas sedan med högtryckstvätt, med automatdosering av
schampo. Sedan sköljs bilarna av och går vidare till polering/recond.
Vatten, kemikalier och vax från tvätten uppsamlas i golvrännan.
Anläggningen saknar traditionell brunn med oljeavskiljare. Denna
funktion är inbyggd i golvrännan. Rännan löper genom hela tvätthallen
och är försedd med dubbla par plåtar för oljeavskiljning. Första paret
sitter på mitten av rännan och andra paret precis före pumpgropen. För
att hindra oljefasen att gå över i pumpgropen skall nivån i rännan ej gå
under 45 cm, vilket motsvarar halva rännans djup.
Vattnet pumpas ur rännan med en dränkpump via ett grovfilter (sandfilter) till reningstegets bufferttank. När tanken är full bräddar den via
rör i golvet till rännans bortre del. På detta sätt uppnås en cirkulation av
vattnet i rännan. Sandfiltret backspolas automatiskt varje drifttimme.
Flödet från dränkpumpen bör ej sjunka under 50 l/m innan sandbyte
utförs.

•

Slamtömning

Reningssteget är i konstant drift och tar sitt vatten från bufferttank efter
indunstning. Denna har en kapacitet på ca 160 liter vatten per timme.
Hur mycket vatten som produceras beror stark av smutsgraden på
ingående vattnet. Indunstaren avskiljer salt och andra föroreningar
(rejekt) och vatten och lättflyktiga ämnen som kondensat. Indunstaren
pumpar fortlöpande ut kondensat till en första bufferttank där en
avskiljning av ev lösningsmedel sker från toppen av tanken. Den rena
vattenfasen leds sedan till ytterligare en bufferttank, varifrån vatten
används till tvätt och skölj. Det förorenade rejektet från indunstningen
pumpas till två rejekttankar och lagras där tills slamtömning sker.
1-2 ggr/år. Slammet hämtas av Ragn-Sells
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Kondensat
Indunstare

Avluftning
Rejekt

Toppningstank

Färskvatten
Bräddning
Bufferttank

Bräddning
toppningstank

Bufferttank
1 m3

7 m3

Skölj
Rejekttank
1,5 m3

Sandfilter

Rejekttank
1,5 m3

Bräddning
Pumpgrop

Principskiss

Högtryckstvätt
Schampodosering

Golvränna 19 m3

Din Bil, Hovsjö
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Din Bil, Arninge

•
•
•
•
•
•

Station
Antal tvätt
Tvättmaskin
Leverantör
Installationsår
Reningssystem

•

Slamtömning

Avvaxningshall för nya personbilar
3 000 – 4 000 st/år
Manuell högtryckstvätt
Tvätt och reningssystem. Kambre AB
2002
Samma princip som för Hovsjöanläggningen
Till skillnad mot denna anläggning har slamrännan i tvätthallen
mycket liten volym. Man utnyttjar i stället en gammal oljeavskiljare
(~4 m3) och en nyinstallerad slam/oljeavskiljare (~6 m3) utomhus.
Indunstaren är mindre, kapacitet 90 l/h.
Ca 2 ggr/år. Slammet hämtas av Ragn-Sells
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Swebus, Björknäs

Station
Antal tvätt
Tvättmaskin
Leverantör
Installationsår
Reningssystem
(se principskiss)

Bussdepå med tvätt och service för 165 st bussar varav 82 st ledbussar (18 m)
15 000 - 20 000 st/år
Borst- och högtryckstvätt
Tvätt- och reningssystem. Kambre AB
1998
Avloppsvatten från tvätthallen leds till en gravimetrisk slam/oljeavskiljare där
främst föroreningar bundet till grus o.dyl. avskiljs.
Vattnet leds sedan via en pumpbrunn (med silkorg) genom ett sandfilter och
uppsamlas i en bufferttank. Härifrån återanvänds vatten till underspolning samt
till förspolbågar och första borstparet.
En del av vattnet från bufferttanken behandlas ytterligare i en mikroflotationsanläggning (Aquamat) och det renade vattnet samlas upp i en bufferttank.
Detta vatten används i tvättmaskinens andra sköljsteg (andra borstparet) samt
till backspolning av sandfilter och rengöring av silkorg. Överskottsvattnet från
mikrofiltreringen leds till spillvattenavloppet.
Behandlingen över mikroflotationsenheten görs schematiskt enligt följande:
På ingående ledning till denna enhet tillsätts spalt- och flockningskemikalier
samt luft (i form av mikrosmå luftbubblor). Dessutom pH-justeras vattnet med
lut till pH 8-9. Luftbubblorna stiger och lyfter bildad flock till ytan, s.k.
flotation. Flotationsslammet leds via en konisk överdel till en Rodzonbädd.
Dränagevattnet från denna leds tillbaka till slam/oljeavskiljaren. Dit leds också
backspolningsvatten från sandfilter och bottentömning av mikrofiltreringsenheten.
Det renade vattnet från mikrofiltreringen samlas upp i en bufferttank för återanvändning i tvätthallen.

•

Slamtömning

Till slutsköljningen i tvätthallen används färskvatten som även utnyttjas till en
del manuella sköljoperationer.
Hela reningssystemet har en recirkuleringsgrad på >80 % och systemet styrs av
en PLC –enhet.
Slamtömning sker ca 6 ggr/år. Slammet, ca 90 ton 2003, hämtas av Ragn-Sells.
Flotationsslamvolymen minimeras vid egen Rodzon-bäddanläggning.
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Bilaga 6.

Busslink, Hornsberg

•

Station

•
•
•
•

Antal tvätt
Tvättmaskin
Leverantör
Installationsår

•

Reningssystem
(se principskiss)

•

IVL Rapport B1554

Slamtömning

Bussdepå med tvätt och service för 300 fordon varav 50% är ledbussar
(18m)
50 000 – 55 000 st/år + 150-180 motortvättar/år
Borst- och högtryckstvätt
Tvätt- och reningssystem. Kambre AB
1999 för ett flotationsaggregat och ytterligare ett flotationsaggregat vid
årsskiftet 2001/2002
Reningsanläggningen har samma princip som för Björknäsanläggningen. Skillnaden är att anläggningen har 2 flotationsanläggningar
och att flotationsslammet avvattnas i stora filterkorgar.
Tvätthallen har 3 st tvättgator, 2 st för Busslinks bussar och den 3:e
linjen för turistbussar och andra fordon. Vattnet från tvättarna leds till
reningssystemet. Sanitär tömning av latrin från turistbussarna görs vid
en av tvättgatorna till ett avloppssystem som är skiljt från recirkuleringssystemet.
Tvättanläggningen är Nordens största busstvätt.
8-10 ggr/år och flotationsslammet 1-2 ggr/år. Totalt tömdes 120 m3 är
2003 och slamtömningarna görs av Ragn-Sells
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SL-Nyboda

•
•

Station
Antal tvätt

•
•
•

Tvättmaskin
Leverantör
Installationsår

•

Reningssystem

•

Slamtömning

•

Övrigt

Tvättning och klottersanering, Tunnelbanetåg
Gamla tågset (8 vagnar á 18 m = 144 m) beteckning CX 350-450 st/år.
Nya tågset (3 vagnar á 48 m = 144 m) beteckning C20 1 000 – 1 200
st/år. Totalt antal tågset 1 500 – 1 600 st/år vilket motsvarar 18 000 –
19 000 fordonsenheter (á 12 m)/år. Fordonsenheten 12 m klassas som
ett tyngre fordon. Det medger då ett utsläpp av 150 l avloppsvatten/fordon enligt NV:s riktlinjer
Borsttvätt och manuell högtryckstvätt för klottersanering
Tvätt- och reningssystem. Kambre AB
Tvättmaskin och reningsanläggning installerades i december 2000.
Klottersaneringshallen kopplades in i mars 2003
Kemspaltning, konventionell slam- och oljeavskiljare + flotation. Det
är samma princip för reningssystemet som används vid t.ex. Hornsberg
men har endast ett flotationsaggregat och använder sandfilter i ställer
för hydrocyklon
Slam- och oljeavskiljare töms 1-2 ggr/år á 30 m3. Ragn-Sells och Sita
sköter slamtömningarna
Ingen underspolning sker av tunnelbanetågen.
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Busslink, Handen

•

Station

Bussdepå för tvätt och service. Bussbeståndet (totalt 115 st) är
blandat av bussar som är 12 och 18 m långa (ledbussar, 70 st)

•

Antal tvätt

15 000 – 20 000 st/år

•

Tvättmaskin

Borst- och högtryckstvätt

•

Leverantör

Leverantör Westmatic AB

•

Installationsår

1998

•

Reningssystem

Konventionell slam/oljeavskiljare + cyklonrening för återvunnet
vatten samt elektroflotation av utgående vatten till spillvattennät
(se ritning nästa sida). Inga fällningskemikalier används, däremot salt
(NaCl) till elektroflotationen

•

Slamtömning

Slamsugs ca 4 ggr/år á 30 m3 av Ragn-Sells

•

Övrigt

In- och utvändig tvätt görs i samma hall. Där sker även påfyllning av
kylar- och spolarvätska. Det förekommer även, dock sparsamt, tvätt
av andra fordon som truckar och personbilar.

•

Allmänt reningssystemet
Avloppsvattnet från tvätthallen leds via en tvättränna till en konventionell gravimetrisk
slam/oljeavskiljare. Här avskiljs främst föroreningar bundet till grus o.dyl.
Efter oljeavskiljaren finns en pumpkammare varifrån vätskan pumpas till en enhet för
partikelrening. Den utgörs av tre parallellkopplade hydrocykloner. Den renade vätskan
leds sedan över grovsilar (för borttagning av lätta partiklar) och uppsamlas i en bufferttank (1,6 m3). Koncentratet leds till slam/oljeavskiljaren.
Vätskan i bufferttanken återanvänds vid olika tvättoperationer.
Slutsköljningen av fordonen görs med färskvatten.
Överskottsvattnet som maximalt får uppgå till 150 l för en buss av normallängd
(ca 12 m) leds till en elektroflotationsenhet, benämnd ”Renaren”.
Renaren (elektroflotationsenheten)
Reningsprincipen är flockning och flotation med hjälp av ström.
Vätskan leds in mellan en katod och en anod(roterande) och vattnets ledningsförmåga
justeras genom tillsats av salt. Börvärdet för strömstyrkan vid behandlingen var satt till
150 ampere. Vid elektrolysreaktionen avgår gasbubblor mot ytan som tar med sig frigjort aluminium (Al3+) från anoden som bildat flockar med föroreningarna i vattnet.
Flotationsslammet skrapas av och leds till en separat sluten tank.
Renvattenfasen pumpas till spillvattennätet och bottenfasen pumpas tillbaka till den
gravimetriska slam/oljeavskiljaren.
Renaren har en maximal behandlingskapacitet av 1 m3/h och styrs av en PLC-enhet.
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Linjebuss Kallhäll

•
•
•
•

Station
Antal tvätt
Antal tvätt/timme
Leverantör

•
•

Installationsår
Reningssystem
(se principskiss)

•

Övrigt

•

Slamtömning

Bussdepå med tvätt och service för 75 st bussar varav 22 st ledbusar (18 m)
10 000 – 12 000 st/år
6-7 st maximalt (kl 18-06)
Borst- och högtryckstvätt, Kambre AB och reningssystem MCP
Vattenrening
1999
Konventionell slam/oljeavskiljare, hydrocyklon (80 µm) för återvinning av
vatten till tvättmaskin samt spaltning/flockning, sedimentering med
koalescensutrustning och kolfilter för utgående vatten.
Slutsköljningen av bussarna görs med färskvatten.
Avloppsvattnet leds till spillvattenavlopp.
Ovanstående reningssystem behandlar i huvudsak vätska från busstvätten.
En mindre andel tillförs även från verkstaden (tvätt av golv, motordetaljer
m.m.) som dock har egen oljeavskiljare, innan det leds till MCP:s reningssystem.
I tvätthallen sker även invändigt manuell tvätt av bussarna (1-2 st) under
dagtid samt motortvätt.
Dessa vattenmängder och några spolslangar för utvändig tvätt registreras ej.
Sommartid används ej tvättkemikalier till automattvätten.
8 ggr/år (Ragn-Sells), totalt 80-90 m3/år

Tvätt- och sköljvatten från tvätthallen leds via golvränna till slam/oljeavskiljare. Därifrån pumpas vattnet genom en hydrocyklon för partikelavskiljning (>80 µm) till en
bufferttank. Detta vatten återanvänds till automattvättmaskin med underspolning. Slutsköljningen görs med färskvatten. Överskottsvattnet behandlas i en separat reningsanläggning innan det avleds till spillvattennätet.
Denna reningsanläggning utgörs av spaltning/flockning, sedimentering, koalesensfack
och kolfiltrering. Spalt/flockningsmedel tillsätts på ingående ledning till reningsanläggningen.
Avskiljning sker genom gravimetrisk separation i sedimenteringstank med koalescensanordning. Eventuell flytflock m.m. avses att avskiljas i 2 st parallellkopplade kolfilter.
Dessa har tidsstyrd automatisk backspolning (1 gång/dygn).
Till systemet finns även en avskiljare benämnd ”yttre oljeavskiljare” dit vatten leds från
intilliggande bussverkstad. Vattnet, som utgör en liten del av hela behandlingsvolymen,
härrör från golvtvätt och tvätt av motordetaljer och sambehandlas i MCP:s vattenreningsanläggning.
För minimering av lukt sker cirkulering av vattnet i tvättrännorna och till systemet
indoseras även bakteriehämmande medel (väteperoxid, H2O2).
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Bilaga 10. Tekniska Förvaltningen – Fordonsteknik, Örebro
Fordonstvätt av kommunala fordon

•

Station

•

Antal tvätt/år

4000-5000 fordonsenheter. Allehanda fordonstyper som används inom
kommunen, t ex personbilar, sopmaskiner, saltbilar, lastbilar med släp
upp till 24 m

•

Tvättmaskin

Borst- och högtrycksmaskin. Dessutom förekommer manuell
avspolning

•

Leverantör

Tvätt- och reningsanläggning. Kambre AB

•

Installationsår

1995 i mars

•

Reningssystem
(se principskiss)

Gravimetrisk slam/oljeavskiljare, hydrocyklon (>70 µm) kemspaltning
med mikroflotation samt avvattning i filterkorgar. Cirkulationsgrad
80-90 %.

•

Vattenanvändning

Som medelvärde ca 1500 l/fordonsenhet

•

Färskvattenförbrukning

Som medelvärde ca 250 -300l/fordonsenhet

•

Vatten till avlopp

Som medelvärde ca 200 -250l/fordonsenhet

•

Slamtömning

3-5 ggr/år. Konventionell slam/oljeavskilj. (exkl. slam från mikroflotationsanläggning). Slammen hämtas av Närke frakt.
Borttransporterad mängd, 80-160 ton/år.

•

Färskvatten

Tvätthall

Spaltningskemikalier
Slam- Oljeavskiljn. avskiljn.

Hydrocyklon

Bufferttank

Underspoln.

Principskiss reningssystem
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Statoil, Bro

•

Station

Personbilstvätt

•

Antal tvätt/år

ca 7 000

•

Tvättmaskin

Tammermatic borsttvätt (inköpt 89/90), bytt –99 till nyrenoverad
combitvätt från Wesumat

•

Reningssystem

Leverantör av reningssystemet är Wash & Circulation AB och
reningssystemet utgörs av kemfällning i slam/oljeavskiljare med
lamellpaket och sandfiltrering med 90 %:s vattenåtervinning.
Färskvatten till slutsköljningen

•

Total vattenanvändning 400- 500 l/bil
(underred + chassi)

•

Färskvattenförbrukning

Ca 45 l till slutskölj och kemupplösning

•

Vatten till avlopp

Ca 35 l/bil

•

Slamtömning

1ggr /år

En principskiss över reningssystemet med 90 %:s cirkulation och försökskörningar med
omvänd osmos (RO) till ett slutet system redovisas i nedanstående figur.
Nätvatten
Borsttv.

Renat vatten
(RO-permeat)

Slutskölj
Spalt/flockn.
kem.

Bufferttank för
slutskölj

P
Utdrag
med bil
Underredstv

Backspoln. till
slamrännan
Patronfilter
Konc.

Sandfilter

RO
Arbetstank (RO)

Slam/oljeavskilj.

Omvänd osmosanläggning (RO)
Koncentrat
Bufferttank

Principskiss

Nödavlopp

Reningssystem med 90 % cirkulering + försökskörningar med RO (slutet system)
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Fullskaleförsök med helslutet system
Test utfördes med kemspaltning baserat på ortofosfat och polyelektrolyt i en konventionell gravimetrisk oljeavskiljare med efterföljande sandfiltrering. Denna anläggning
kompletterats med omvänd osmos (RO) till ett slutet system (inget vatten till avlopp).
RO-anläggningen behandlar den del av avloppsvattnet som normalt skulle avletts till
avlopp. Det renade vattnet uppsamlas och används som slutsköljning i automattvättanläggningen. RO-anläggningen har även möjlighet att stöta ut salter via koncentratfraktionen om reningssystemets salthalt i vattnet är för hög. RO-försöken utfördes då
ca 8 000 tvätt utförts sedan föregående slamtömning (ca 1 år tidigare). Det innebar att
framför allt slamfacket var ganska fullt. Slamnivån låg ca 70 cm under vattenytan.
Leverantören av reningssystemet ansåg att utsläppskraven sannolikt skulle innehållas
även utan slamtömning av systemet. Testet gjordes således under ogynnsamma
förhållanden för leverantören.
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Bilaga 12. Statoil, Frescati
•

Station

Personbilstvätt

•

Antal tvätt/år

ca 22 000 bilar

•

Tvättmaskin

Vesumat (combi högtryck – borsttvätt)

•

Reningssystem
(se principskiss)

Konventionell slam- och oljeavskiljare utan kemflockning och
enbart återvinning till underspolning

•

Slamtömning

3-4 per år. Slammet hämtas av Ragn-Sells

Verkstad
Gamla
oljeavkilj.

Butik
Tvätthall
Återvinning
till underspoln.
Sanitärt
spillv.
Slam/oljeavskiljn.
(effektiv volym
ca 18 m3)

Pumpstation

provpunkter

Principskiss

Spillvattenavlopp

Statoil, Frescati
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Provplats

Provperiod

pH

Kondukt.

Cl

µS/cm

mg/l

Tvätthall, utg. sandfilter
Sköljhall, utg. sandfilter
Slutskölj, ind. kondensat

Sept. -02
Sept. -02
Sept. -02

9,7
7,2
6,4

2 800
710
90

1 400
480
37

Tvätthall, utg. sandfilter
Sköljhall, utg. sandfilter
Slutskölj, ind. kondensat

Nov. -02
Nov. -02
Nov. -02

9,5
6,0
5,1

2 900
520
36

20 000
1 900
2 100

Tvätthall, utg. sandfilter
Sköljhall, utg. sandfilter
Slutskölj, ind. kondensat

Febr. -03
Febr. -03
Febr. -03

10,0
7,2
6,8

4 500
1 200
30

Tvätthall, utg. sandfilter
Sköljhall, utg. sandfilter
Slutskölj, ind. kondensat

Maj -03
Maj -03
Maj -03

8,4
6,8
5,0

3 000
690
19

6 400
700
190

Tvätthall, utg. sandfilter
Sköljhall, utg. sandfilter
Slutskölj, ind. kondensat

Juni -03
Juni -03
Juni -03

8,9
7,4
6,0

3 500
1 100
70

1 400
370
140

840
6

COD

Zn

Cd

mg/l

mg/l

µg/l

22 000
5 500
2 600

9,1

3,3

0,022

0,056

Anm.
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Bilaga 14. Analyser

Provplats

Provperiod

pH

Kondukt.

Cl

COD

Zn

Cd

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

100
1

18 100
1 600

130?
0,32

2,9
0,067

Anm.

Din Bil, Hovsjö
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Sept. -02
Sept. -02

7,2
4,2

10 700
87

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

Okt. -02
Okt. -02

6,0
3,9

2 700
51

18 300
1 900

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

Nov. -02
Nov. -02

7,4
6,1

7 100
76

8 200
890

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

Dec. -02
Dec. -02

7,3
6,0

5 600
59

5 900
900

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

Sept. -02
Sept. -02

6,9
4,0

1 200
35

3 400
640

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

Okt. -02
Okt. -02

6,4
4,0

1 400
32

4 400
870

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

Dec. -02
Dec. -02

6,6
4,5

2 600
49

9 900
1 200

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

April -03
April -03

9,1
10,1

3 600
500

19 000
10 000

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

Juni -03
Juni -03

9,4
7,5

1 600
93

6 700
2 300

Utg. sandfilter
Slutskölj. ind. kondensat

Nov. -03
Nov. -03

7,8
9,0

2 400
160

Din Bil, Arninge

42
3

18 900
1 000

Vacuumpump sliten

13
0,096

0,76
0,025
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Din Bil, Hovsjö och Arninge. Helslutna system (Inget vatten till avlopp), Avvaxningshallar

Bilaga 15. Analyser

Provplats

Provperiod

pH

59

Kondukt.

Cl

COD

Zn

Cd

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

0,11

0,16

0,65

0,70

0,8
1,1

0,70
0,89

1,1
0,030

0,40
<0,020

April -99

8,1

850

200

Utg. sandfilter
Utg. flotation
Utg. sandfilter
Utg. flotation

Sept. -02
Sept. -02
Dec. -02
Dec. -02

7,6
8,9
6,9
9,0

790
1000
800
990

420
380
610
440

Utg. Flotation
Utg. flotation

Febr.-03
Mars -03

8,2
7,6

2950
-

Utg. sandfilter
Utg. flotation

April -03
April -03

7,4
9,2

760
1 050

510
410

Utg. sandfilter
Utg. flotation

Juni -03
Juni -03

6,5
7,4

730
860

390
360

Utg. hydrocyklon
Utg. flotation

Febr. -03
Febr. -03

7,2
9,2

2 900
3 600

Utg. hydrocyklon
Utg. flotation

April -03
April -03

7,0
9,4

960
1 010

310
220

Utg. hydrocyklon
Utg. flotation

Maj -03
Maj -03

6,8
8,9

1 100
1 260

390
210

Utg. hydrocyklon
Utg. flotation

Juni -03
Juni -03

6,7
8,5

550
700

240
84

Utg. hydrocyklon
Utg. flotation

Nov. -03
Nov. -03

7,0
8,2

930
1 100

770

450
470

Busslink, Hornsberg
900
920

200

740
390

560
390

Funktionskontroll
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Swebus, Björknäs
Utg. flotation

Anm.

Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett bredare perspektiv

Fordonstvättar m.m. med 80 %:s cirkuleringsgrad

Fordonstvättar m.m. med 80 %:s cirkuleringsgrad
Provplats

Provperiod

pH

Kondukt.

Cl

COD

Zn

Cd

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

Anm.

SL Nyboda (Tåg)
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Utg. sandfilter
Utg. flotation

Maj -03
Maj -03

6,6
8,4

1 200
1 300

9 400
8 800

Utg. sandfilter
Utg. flotation

Juni -03
Juni -03

5,5
8,0

1 300
1 600

8 100
6 400

Utg. sandfilter
Utg. flotation

Okt. -03
Okt. -03

6,9
8,5

1 600
1 700

8 900
7 800

Utg. sandfilter
Utg. flotation

Nov. -03
Nov. -03

6,7
8,3

1 400
1 600

Utg. elektrolytisk spaltn.

Maj -99

7,9

4 000

Utg. hydrocyklon
Utg. elektrolytisk spaltn.

Juni -03
Juni –03

6,5
7,0

640
5 600

Utg. kolfilter
Utg. kolfilter

Sept. -99
Jan. -00

6,0
7,0

4 200

Utg. hydrocyklon
Utg. kolfilter

Juni -03
Juni -03

6,9
7,6

750
990

200
210

8 400
6 800

0,96
0,19

0,90
0,40

350

0,35

0,40

1 200
260

0,65
0,035

0,54
0,045

2 500
3 400

0,75
2,9

0,01
1,40

4 000
3400

1,5
0,29

0,37
0,097

Busslink, Handen

125
1560

Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett bredare perspektiv

Bilaga 16. Analyser

Linjebuss, Kallhäll

IVL Rapport B1554

98
100

Funktionskontroll
Överutsläpp orsakat av fel kemdosering

Bilaga 17. Analyser

Provplats

Provperiod

Tekn. förvaltn. Örebro
Ing. OA
Febr. 1996
Utg. flotation
Febr. 1996
Utg. flotation
1999
Utg. flotation
Mars -00
Utg. flotation
Mars -01
Utg. flotation
Mars -02
Utg. flotation
Maj -03
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Statoil, Bro
Ing. OA
Utg. OA
Utg. sandfilter

Febr. -94
Febr. -94
Febr. -94

Ing. OA
Utg. sandfilter
Utg. RO-filtr.

Mars-Juni -95
Mars-Juni -95
Mars-Maj-95

Ing. OA
Utg. sandfilter
Utg. sandfilter

Sept. -02
Sept. -02
Jan. -03

pH

Kondukt.

Cl

COD

Zn

Cd

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

2700-2900
2700-2900
500-2 900
1 800
1 700
1 300
1 700

1700-4500
930-1200
230-290
720
440
410
790

1,1-2,3
0,38-0,96
0,01-0,55
0,01
0,27
0,10
0,10

3,0-4,1
0,37-2,8
0,05-2
<10*
<10*
<10*
0,65

Funktionskontroll med max.test
mars, juni, okt., dec.
* villkor <50 µg/l
* villkor <50 µg/l
* villkor <50 µg/l

650
425
355

0,50
0,23
0,13

1,2
1,1
0,70

Funktionskontroll vid max.test
Funktionskontroll vid max.test
Funktionskontroll vid max.test

450-920
270-630
<30

0,14-0,52
0,07-0,41
<0,01-0,05

1,2-9,2
0,19-7,5
<0,10-0,38

360
170
320

0,55
0,012
0,32

0,65
0,22

460
240

0,50
0,15

0,80
0,55

Funktionskontroll vid max.test
med kemspaltning

1 100
520
510

1,3
0,70
0,69

1,20
0,50
0,56

Utan kemfällning
Utan kemfällning
Utan kemfällning

7,3-8,0
7,0-7,8
7,9-10,0
9,4
8,9
7,2
8,0

3 200

10,7
10,4
10,3
9,6-10,7
9,4-10,4
9,0
9,3
9,4

250-410
240-410
1 600
1 600
3 500

Statoil, Frescati (~30 % recirk. för underspoln)
Ing. OA
April -93
Utg. OA
April –93
Utg. OA
Ing. OA
Utg. OA

Febr. -03
Juni -03
Juni -03

7,0
7,0

370
370

24

Anm.

Vattenförbr. utsläpp/bil 27-32 l/bil
Vattenförbr. utsläpp/bil 27-32 l/bil
Försök totalslutet system med RO

Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett bredare perspektiv

Fordonstvättar m.m. med 80 %:s och 30 %:s cirkuleringsgrad
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Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett helhetsperspektiv

Bilaga 18.

Analyser, indunstningskoncentrat, Preem Gävle

Analys av slam, indunstningskoncentrat, mg/kg TS
Aluminium

1 400

Arsenik

<2

Bly

20

Järn

2700

Kadmium

0,5

Kalcium

7 000

Kalium

11000

Kobolt

3,4

Koppar

140

Krom

49

Magnesium

1 200

Mangan

84

Molybden

7,3

Natrium

94 000

Nickel

11

Vanadin

9,2

Zink

2 400

Torrsubstans (TS)

66,9 %

Glödrest av TS

42,3 %

TOC

7,1 %

Klorid

61 g/l
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Energiförbrukning kWh. Jan 02 – juni 03
Förbrukningsenhet

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept

Okt

Nov

Dec

År
2002

Jan

Febr.

Mars

April

Maj

Juni

Jan-juni
2003

Skåp
(styrning, fläktar,
pumpar)

754

733

965

709

440

356

287

392

285

341

311

711

6 284

427

749

996

559

435

224

3 390

Tork

1 167

1 108

1 475

1 276

775

625

531

754

591

603

440

1 421

10 766

728

1 340

1 881

834

692

372

5 847

Tvättmaskin

302

284

345

316

260

221

207

227

209

231

173

309

3 084

237

305

358

233

246

159

1 538

Elpatron
(golvvärme till hall)

2 628

1 111

49

0

0

0

0

0

0

1

313

2 454

6 556

2 793

1 363

1 308

0

0

0

5 464

Indunstning

4 977

4 053

5 323

4 042

5 042

4 897

995

2 213

4 538

5 645

4 370

4 329

50 424

5 498

4 731

4 496

4 849

4 889

3 377

27 840

Totalt

9 828

7 289

8 157

6 343

6 517

6 099

2 020

3 586

5 623

6 821

5 607

9 224

77 114

9 683

8 488

9 039

6 475

6 262

4 132

44 079
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Antal tvätt

1 098

1 099

1 500

1 299

767

630

507

753

546

548

412

1 466

10 122

835

1 612

2 094

842

697

361

6 441

Förbrukning/bil

9,0

6,6

5,4

4,9

8,5

9,7

4,0

4,8

10,3

12,4

13,6

6,3

7,6

11,6

5,3

4,3

7,7

9,0

11,4

6,8

Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett bredare perspektiv

Bilaga 19. Energiförbrukning, Preem, Gävle
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Utvärdering av miljöanpassade fordonstvättar ur ett bredare perspektiv

Bilaga 20.

Statoil, Veddesta
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Bilaga 21.
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PM Mikrobiologiska mätningar i fordonstvättar

BAKGRUND
Det har i ett flertal fall till HK Arbetsmiljöverket påtalats misstanke om hälsoskadlig
exponering för dem som arbetar på fordonstvättanläggningar som recirkulerar vatten.
Förutom att vattendimman som förekommer i tvätthallarna kan innehålla bakterier och
andra hälsoskadliga ämnen, främst kemikalier, förekommer i vissa hallar även
omhändertagande och tömning av latrin från långfärdsbussar som sannolikt ytterligare
bidrar till dålig arbetsmiljö. Även Arbetsmiljöinspektionen har vid inspektioner funnit
förekomst av hälsoproblem som sannolikt beror på exponering för hälsoskadliga ämnen
och mikroorganismer. Högtryckstvättning, särskilt vid manuellt arbete, misstänks bidra
till större arbetsmiljöproblem än tvättning med annan teknik.
PROVTAGNINGAR VID BUSSTVÄTTEN, HORNSBERG
Provtagningar har utförts vid två tillfällen, 5 augusti och 10 november. Vid första
tillfället användes förutom filterprovtagare även en glasimpinger för provtagning av
mikroorganismer i luft. Mätningarna genomfördes på kvällen-natten när tvättaktiviteten
var som högst. Tvättaktiviteten var högst vid mätningarna den 10 november då också
portarna till tvätthallen hölls stängd då inga bussar passerade.
5 augusti togs följande prover:
1. Endotoxin i luft med filterprovtagning
2. Totalantal mikroorganismer i luft (levande + döda) med filterprovtagning
3. Antal odlingsbara mikroorganismer i luft med filterprovtagning (samma filter
som för totalantalsanalys ovan) med angivande av andel gram-negativa
bakterier.
4. Antal odlingsbara mikroorganismer i luft med impingerprovtagning med
angivande av andel gram-negativa bakterier.
5. Endotoxin i processvatten
6. Antal odlingsbara mikroorganismer i processvatten
Utrustning
Provtagningspumpar: Aircheck Sampler från SKC modell 224-PCXR8 och 224-PCXR7
(max flöde 5 liter per minut.
Filterkassetter: polykarbonat 0,45 µm och med en diameter på 25 mm.
Glasimpinger: 30 ml från Wicklunds Glasinstrument Stockholm (steriliserade i
autoklavpåse)
Impingerlösning: 30 ml steril 0,9 % NaCl
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Sterila 500 ml plastflaskor för vattenprovtagning
Endotoxinfria 10 ml plastprovrör för vattenprovtagning.
10 november togs följande prover:
- Endotoxin i luft med filterprovtagning
- Endotoxin i processvatten och kommunalt vatten
Utrustning
Provtagningspumpar: Aircheck Sampler från SKC modell 224-PCXR8 och 224-PCXR7
(max flöde 5 liter per minut.
Filterkassetter: polykarbonat 0,45 µm och med en diameter på 25 mm.
RESULTAT
Endotoxin i luft
Provpunkterna uppvisar endotoxin värden på < 10ng/m3 luft (motsvarar < 100 EU/ m3
luft där EU=Endotoxin Unit). Jämfört med referensprovpunkten ligger värdena ca 20-30
gånger högre vilket tyder på att provtagningsmetoden fungerar i denna typ av
arbetsmiljö. Processvattnet uppvisade värden på 2.000 – 33.000 EU/ml att jämföras med
inkommande kommunalt dricksvatten som uppvisade ett värde på 16-32 EU/ml. Inga
långtgående slutsatser skall dras utifrån enbart två provtagningsomgångar på ett
arbetsställe. Syftet med de utförda provtagningarna var en försöksstudie för
metodutveckling. Det kan även vara en användbar metod för provtagning i andra typer
av arbetsmiljöer där misstanke finns om onormala mängder endotoxin i luften. Pegasus
Lab AB har tillsammans med erhållna resultat från endotoxinanalys av luftprover
lämnat följande information vad gäller endotoxiner i luft: “När det gäller mängder
endotoxiner och hälsopåverkan tillämpas följande gräns:
20 ng endotoxin/m3 luft kan leda till lättare luftvägsinfektioner.
>100 ng endotoxin/m3 luft, kan leda till symptom som feber och frossa.
Denna gräns är ej lagstiftad utan grundar sig på ett empiriskt funnet samband enligt
akademiska sjukhuset i Uppsala.”
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Mikroorganismer i luft
Antal odlingsbara mikroorganismer (M) i vatten var ca 5 x 106 per ml vatten (CFU/ml).
Totalantal M (filterteknik) i luft (levande + döda) var mellan 104 och 105 per m3 luft,
vilket ungefär motsvarar referensvärdet för prov taget vid infarten till tvätthallen (öppen
port).
SLUTSATSER
Det går inte att dra några mer långtgående slutsatser av dessa inledande mätningar. De
var främst avsedda att testa om tekniken fungerar vilket den också verkar göra. Avsikten
är att under 2004 göra uppföljande mätningar av endotoxiner på några
bil/busstvättanläggningar.
Rolf Karlsson och Nils Olof Johansson
Arbetsmiljöverket
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