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Sammanfattning 
 
Examensarbetet behandlar ämnet zinkutsläpp från biltvättar där arbetet inkluderar redogörelse 
för problematiken med zink i naturen samt en utarbetning av en praktiskt och ekonomiskt 
genomförbar metod att reducera zinkhalten i avloppsvattnet från biltvättarnas biologiska 
reningsverk Alaska Bio genom undersökningar och experiment med olika metoder. 
 
Litteraturstudier har gjorts för att ta reda på hur zinken rör sig och interagerar med dess miljö 
för att dra en slutsats om hur viktigt det är att prioritera åtgärder för problemet. Dessutom har 
litterära förarbeten gjorts för att ta reda på hur en pH-justering kan påverka halterna av löst 
zink och huruvida den komplexbildare som finns i vattnet kan påverka zinkutfällningen. 
Utvärdering har även gjorts av olika reningsmetoder som kan vara lämpliga att komplettera de 
biologiska reningsverken med och här ingår sandfilter, torvfilter, jonbytare, membranfilter 
och indunstare.  
 
Arbetet kartlägger och beskriver även driften av biltvättanläggningar och deras reningsverk i 
Sverige. Här ingår vilka olika tekniker som används, hur dessa påverkar miljön rent allmänt 
och hur de kan komma att se ut i framtiden. Djupare arbete has gjorts med att beskriva den 
biologiska vattenreningsanläggningen Alaska Bio och dess kemikalieanvändning.  
 
Experimentella försök har gjorts för att bestämma hur utfällningen av zink förändras med 
varierande pH i tvättvattnet och slutsatsen drogs att halterna zink i jonform, som därmed är 
löst, är minimala i pH-området 8,6-9,2 och maximala vid låga pH-värden. Redan vid pH 6 var 
befann sig större delen av zinken i jonform. Halterna från vatten med normalt pH till optimalt 
pH minskade med uppåt 60 %. Analyserna visade även att andelen zink i löst form var mellan 
68-90 % i vattnet vid normala pH-värden. Det innebär alltså att en del av zinken befinner sig i 
fast form och borde kunna sedimenteras bort.  
 
Experiment gjordes även på tvättvatten efter användning av tvättkemikalier som inte 
innehåller komplexbildaren NTA, vilken man misstänkte kunde påverka zinkutfällningen, och 
dessa antydde att den inte har någon större effekt på andelen zink som fälls ut.  
 
Småskaliga försök gjordes även med de två lovande polermetoderna för att rena vattnet från 
zink, torvfilter och sandfilter. För sandfiltret minskade zinkhalterna med 51 % för vattnet som 
inte pH-justerades och 68 % för det med optimalt pH. Analysresultaten för torvfiltret visade 
att zinkhalterna sjönk med runt 85 % för alla vattenprover som pumpades genom torvfiltret. 
 
Relevanta för- och nackdelar har vägts mellan de olika alternativen av polermetoder såsom 
kostnader, drift och andra praktiska aspekter och slutsatsen drogs att sandfiltret är det bästa 
alternativet. Till sist följdes sandfiltertekniken för rening av vattnet upp ytterligare och genom 
studier och experiment av buffertkemikalierna baserade på fosfater och karbonater arbetades 
ett komplett koncept som kan testas fullskaligt fram.
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Abstract 
 
This master’s thesis treats the subject zinc emissions from car washes and includes an account 
on the complex of problems that zinc in the environment brings and a preparation of a 
practically and economically viable method to reduce the content of zinc in the sewage water 
from the biological sewage water treatment works Alaska Bio through investigations and 
experiments of different methods. 
 
Literary studies has been conducted in order to find out how the zinc moves and interacts with 
it’s environment to be able to draw a conclusion on how important it is to prioritise takning 
measures for the problem. Literary prestudies has also been made to find out how an 
adjustment in the pH-value can affect the percentage of dissolved zinc and whether the 
complexing agent that exists in the water can influence the extraction of zinc. Evaluations has 
also been made of different purification methods that can be suitable to complement the 
biologal sewage water treatment works and it includes sand filter, peat filter, ion exchanger, 
membrane filter and vaporiser. 
 
The thesis also maps and describes the operation of carwashes and the water treatment works 
in Sweden. It includes the different techniques that are being used, how they affect the 
environment and how they may look in the future. More thorough descriptions has been made 
of the biological sewage water treatment works Alaska Bio and it’s use of chemical 
compounds. 
 
Experiments have been performed in order to find out how the extraction of zinc is affected 
when the pH-value in the sewage water is altered and the conclusion that the amount of ionic 
zinc, that is dissolved, is minimal in the pH range 8,6-9,2 and maximal at low pH-values 
could be drawn. Most of the zinc were dissolved at pH 6 already. The percentage of zinc was 
reduced by up to 60 % when the pH was adjusted from normal pH to optimal pH. The 
analysis also showed that the percentage of dissolved zinc was 68-90 % in the water at normal 
pH-values. This means that a part of the zinc is already in particle form and should be able to 
sediment. 
 
Experiments were also made on sewage water after the use of cleaning chemicals that doesn’t 
contain the complexing agent NTA, which were suspected to affect the amount of zinc in 
particle form, and they didn’t indicate that it had any larger affect on the amout of particular 
zinc. 
 
Experiments in a smaller scale were conducted with the two polishing methods that appeared 
to have a promising potential to extact zinc from the sewage water, which were peat filter and 
sand filter. The percentage of zinc in the water after sand filtration was lowered by 51 % for 
water with unadjusted pH-value and 68 % for water with pH-value adjusted to it’s optimal 
value. The results after analysis of the water from the peat filter showed that the percentage of 
zinc was lowered with about 85 % for all water samples that were pumped through the filter. 
 
Relevant advantages and disadvantages were weighed between the different alternatives of 
polishing methods such as costs, operating and other practical aspects and the conclusion was 
drawn that the sand filter is the best alternative. Finally the sandfilter technique was followed 
up more by studies and experiments with the buffer chemicals based on phosphates and 
carbonates and a complete concept that can be tested in full scale were created. 
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1. Inledning 
Senast år 2010 ska alla anmälningspliktiga fordonstvättar i Stockholms stad ha en 
vattenreningsanläggning som klarar de parametrar för utsläppsnivåer som miljöförvaltningen 
har beslutat om. Tills för några år sedan använde man sig av oljeavskiljare i kombination med 
kemisk fällning på de befintliga reningsanläggningarna på fordonstvättarna. Denna metod 
kräver kontinuerlig tillsats av kemikalier och därmed ständigt underhåll. Detta skapade en hel 
del driftstörningar då personalen på bensinstationerna oftast varken har tillräcklig kunskap 
eller tid. Dessutom vill man ur miljösynpunkt minimera användningen av olika kemikalier. 
Lösningen blev år 2001 biologisk vattenrening i ett självgående, kompakt system där naturligt 
förekommande mikroorganismer bryter ner de olika föroreningar som finns kvar i vattnet 
efter oljeavskiljningen. Systemen har fungerat tillfredsställande ur alla aspekter utom vad det 
gäller zinkhalterna i det utgående vattnet. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta projektarbete är att på uppdrag av Kemibolaget AB identifiera problematiken 
med zink samt att finna en praktiskt och ekonomiskt genomförbar metod att reducera 
zinkhalten i avloppsvattnet från biltvättarnas biologiska reningsverk Alaska Bio genom 
undersökningar och experiment med olika metoder. Dessa använder sig av företaget Trutests 
tvättprodukter. 

1.2 Metod 
Genom fältstudie, litteratur och intervjuer beskriva biltvättanläggningarna och deras 
biologiska reningsverk. Genom litteraturstudie avgöra hur grav problematiken med zink i 
naturen är för att sedan med hjälp av experiment följt av analys avgöra hur zinkhalterna kan 
reduceras i utgångsvattnet från biltvättarna med olika alternativ. Till sist följa upp den bästa 
alternativa tekniken för rening av vattnet och genom ytterligare experiment ta fram ett 
komplett koncept som kan testas fullskaligt. 
 
Litteraturstudier/Teori 
Genom litteraturstudier inhämtas teoretiska kunskaper om zink i naturen, olika 
reningsmetoder och buffertkemikalier.  
Studiebesök har gjorts hos bensinstationerna i Nacka Strand, Hammarby sjöstad och 
Brandbergen för att fördjupa sig i deras biologiska vattenreningsverk. 
 
Experimentellt arbete 
Laborationer har utförts under olika förhållanden för att avgöra varför inte zinkreningen 
fungerar tillfredsställande.  
Här har ingått: 
· Identifiering av i vilken form zinken förekommer dvs. komplexform eller jonform vid olika 
pH-värden. 
· Mätning av halter vid olika surhetsgrader utan komplexbildare för att avgöra hur mycket den 
befintliga stör reningen av zink. 
· Labskaleförsök av olika alternativ till eventuell efterrening. 
 
Laborationer har även genomförts under olika förhållanden för att avgöra vilken 
buffertkemikalie som kan vara passande att använda och i vilken koncentration som är 
lämplig. 
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1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete har följande begränsningar: 
 
· Studien avser biltvättar med det biologiska vattenreningsverket Alaska Bio på Statoil i 
Nacka strand och Hammarby sjöstad. 
· Det är bara zinkhalten som studeras. 
· Reningsalternativ som är praktiskt genomförbara på en bensinstation kommer i första hand 
att värderas. 
· Det är bara buffertkemikalier som är ekonomiskt och miljömässigt befogade att använda i 
biltvättar som utvärderas. 
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2. Zink i miljön 
1994 lade Kemikalieinspektionen till zink och zinkföreningar till deras så kallade Sunset-lista 
där man uppmärksammar ämnen med potentiella risker. Motiveringen till att zink valdes ut 
var att allvarliga aspekter av zink är dels dess breda distribution och relativt höga mobilitet 
och dess höga till mycket höga toxicitet för ett flertal vattenlevande organismer. Dessutom har 
zinken medelhög till hög bioackumuleringspotential. Då det gäller hälsan ger vissa 
zinkföreningar allvarliga följder i och med att de har gentoxiska effekter och zinkkromat har 
troligtvis cancerframkallande egenskaper. (7) 
 
I vår miljö sker ett flöde av zink både opåverkat och påverkat av människan. Den del av flödet 
som påverkas av människan sjunker stadigt genom bland annat miljöfrämjande åtgärder men 
enligt regeringens miljöpolitiska mål för en hållbart Sverige som framlades 1997 skulle 1998 
års zinkproduktion behöva reduceras till mindre än en fyrtiondel för att nå målet. (31, 7) 

2.1 Egenskaper 
Zink är en gråblåmetall som leder värme och elektricitet relativt bra. Den har en densitet på 
7,14 g/cm3 vilket gör att den klassas som en tungmetall.(29, 7) Den förekommer normalt i 
naturen i divalent form Zn(II). (21) Vanliga zinkföreningar är bland annat zinkoxid (ZnO), 
zinksulfid (ZnS), zinksulfat (ZnSO4) och zinkhydroxid (Zn(OH)2). (7) 

2.2 Utvinning och användning 
Metallen utvinns i första hand ur sulfidmalmen 
zinkblände, ZnS. Enligt kända källor uppskattas 
de idag ekonomiskt utvinningsbara reserverna av 
zinkmalm till 3 400 miljoner ton i världen. År 
1994 producerades över sju miljoner ton zink 
och nästan lika mycket förbrukas världen över. 
(21, 29, 31) 
 
Zink används främst för att skydda produkter 
och maskiner mot rost genom att belägga dem 
med ett tunt skikt av ren zink eller med en 
blandning av zink och aluminium (Aluzink). (31) 

Användning sker även i legeringar, batterier, 
gummi, färg, läkemedel och kosmetika i olika 
utsträckning, som kan ses i figur 1. (29) 
 
Den största naturliga källan till zink i miljön sker genom erosion till vatten. Naturlig tillförsel 
av zink till luften sker främst genom upphettning och vid skogsbränder. Det kommer ungefär 
lika stora mängder zink från antropogena källor som naturliga källor. De huvudsakliga 
antropogena källorna är vid zinkbrytning, vid olika industriverksamheter, korrosion av 
galvaniserade produkter, förbränning av kol och bränsle, avfallshantering och förbränning 
samt användande av pesticider och gödsel innehållande zink. (21) 

Figur 1: Användningen av 
zink i Sverige (28) 
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2.3 Transport 
Zink i atmosfären är främst bundna till aerosolpartiklar. Merparten av det luftburna zink som 
härstammar från industriprocesser absorberas på partiklar som är tillräckligt små för att kunna 
inandas. Zinken bortförs från atmosfären genom torr- och våtdeposition. Fördelningen och 
transporten i vattnet, jord och sediment beror på vilken form zinken befinner sig i samt av 
egenskapen av miljön den befinner sig i. Zinkflödena i miljön kan vidare ses i figur 2. (21) 
 

 
Figur 2: Flöde av zink i naturen,[ kton per år]. Pooler anges i kton. (31) 

 

2.4 Koncentrationer och upptag 
Zink finns överallt i miljön. Koncentrationerna beror starkt på de lokala geologiska 
förhållandena samt antropogena influenser och varierar därför enormt från plats till plats. (21) 
 
Zink är ett essentiellt grundämne och därför regleras halten av den in vivo hos de flesta 
levande organismerna och detta innebär även att akut zinkbrist är ett lika allvarligt tillstånd 
som höga koncentrationer av metallen. Zink biomagnifieras inte, d.v.s. halterna ökar inte 
längs näringskedjan. Det verkar bara vara biotillgängligt i löst form och biotillgängligheten 
beror på de kemiska (bl.a. surhetsgrad och anjoner) och fysiska egenskaper som miljön har 
samt biologiska processer. (21) 

2.4.1 Koncentrationer i miljön 
Metaller i naturen är framförallt ett problem i stadsmiljö och zinkhalterna i Stockholm är tre 
till fyra gånger högre än normalt. I centralt belägna parker är zinkhalterna dubbelt så höga 
som i normal parkmark. En betydande del av zinkutsläppen ackumuleras i marken och om 
fortsatt ackumulering sker kan man inte utesluta miljöpåverkan i ett längre tidsperspektiv. (6) 
 
Naturliga totala zinkkoncentrationer är mindre än 0,1-50 µg/l i sötvatten, 0,002-0,1 µg/l i 
havsvatten, 10-300 mg/kg torrvikt i jord, upp till 100 mg/kg torrvikt i sediment och upp till 
300 ng/m3 i luft. Ökade nivåer kan förekomma vid berikad malm, på grund antropogena 
källor eller genom abiotiska eller biotiska processer. Under sådana förhållanden kan 
zinknivåerna ligga på upp till 4 mg/l i vatten, 35 g/kg i jord, 15 µg/l i vatten och 8 µg/m3 i 
luft. (21)  
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2.4.2 Upptag i växter och organismer 
Zinkkoncentrationer i organismer som exponeras av zinkhaltigt vatten ligger vanligtvis inom 
intervallet 200-2000 mg/kg och halten i de flesta grödor och betesmark ligger på 10-100 
mg/kg torrvikt. Eftersom zink frigörs från jorden då surhetsgraden ökar blir metallen ofta 
tillgänglig för växter och vissa av dem ackumulerar zinken. Kalkning reducerar oftast 
upptaget hos växterna. Inandning av zink står endast för en försumbart liten del av upptaget 
under normala förhållanden. (21, 7) 

2.4.3 Upptag hos människor 
Barn med 2 mån-11 års ålder tar dagligen upp 5,6-10 mg/dag genom födan. Ungdomar mellan 
12 och 19 år tar upp 12,3-19,0 mg/dag och vuxna mellan 20 och 50 år 8,4-14,4 mg/dag. 
Halten zink som härstammar från vatten är mindre än 0,2 mg/dag. Halterna varierar mellan 
olika individer inom samma åldergrupp på grund av olika matkulturer, kön, graviditet och 
fysiologi. (21) 

2.5 Kinetik och metabolism 
I levande organismer har zink en viktig roll för ett flertal proteiners struktur och funktion. Det 
deltar i många livsviktiga reaktioner; detoxifikation, underhåll av den genetiska koden i DNA 
och RNA, proteinsyntes m. fl. Hos högre djur och människor är zink även viktigt för hjärnans 
funktioner, immunsystemet och reproduktionen. (7) 
 
Absorptionen av zink hos människor sker genom inälvorna och regleras genom en 
homeostatisk mekanism som man inte fullkomligt förstår hur den fungerar men som delvis 
sker genom bukspottkörteln, tarmarna och via feces. I djur upptas 10-40 % av zinken 
beroende på kosten. Man kan även ta upp zink via huden genom zinkoxid och zinkklorid. 
 
När zinken väl är absorberad hittas den främst i muskler, ben, lever, bukspottkörteln, njurarna 
och även andra organ. I däggdjur lagras zinken oftast genom ett protein som kallas 
metallothionin som binder metallen till dess sulfatgrupper medan det i mikroorganismer 
binder direkt till olika sulfatföreningar. I växter lagras metallen i vacuoler. Biologiska 
halveringstiden för zink är 4-50 dagar i råttor beroende på given dos och ungefär 280 dagar i 
människor. (21) 

2.6 Effekter 
Zinkens toxicitet beror både på biotiska och abiotiska faktorer, såsom organismens ålder och 
storlek, tidigare exponering, vattnets hårdhet, pH, löst organiskt kol och temperatur. (21) 
 
I sur vattenmiljö är zink mest förekommande som fria zinkjoner, vilka lätt tas upp av de 
flesta organismer. Zinkjonen (Zn(H2O)6 

2+) och suspenderat zinkkarbonat (ZnCO3) är de 

giftiga formerna av zink i vattenmiljö. Vid för höga halter zink kan metallen ha toxisk 
påverkan på markmiljön där biologiska störningar har upptäckts vid koncentrationer 
motsvarande tio gånger bakgrundshalten. I vatten påvisas biologiska störningar redan vid låga 
zinkhalter. (33) Man har dock märkt att landväxter, alger, mikroorganismer och ryggradslösa 
djur har utvecklat zinktolerans om de har levt i närheten av områden med förhöjda 
zinkkoncentrationer. (21) 
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Om zinkupptaget hos en organism är för högt för att den normala regulationsmekanismen ska 
kunna fungera blir metallen toxisk. Det kan uttrycka sig genom att metallen börjar påverka 
olika kemiska processer som den normalt inte deltar i. Den kan också immobilisera 
betydelsefulla anjoner såsom fosfat och organismens tillväxt och immunförsvar kan även bli 
negativt påverkat på grund av den extra energi som krävs för att reglera zinknivån. (7) 
 
En viktig effekt av zink är att den förstärker koppars giftpåverkan, vilken anses vara en av de 
giftigare metallerna i vattenmiljö och är mest toxisk i jonform. Koppar stör cellmembranen på 
vattenlevande organismer eftersom metallen binder till cellytorna. Detta leder till att 
permeabiliteten ökar vilket ger ökat jonläckage där till exempel kaliumjoner läcker ut varpå 
kopparhalten kan öka ytterligare. I växtceller hämmas fotosyntesen men även kvävefixeringen 
hos blå-gröna alger. (3) 

2.6.1 Växter och jordlevande organismer 
Zinkbrist har förekommit bland olika grödor och har resulterat i stora förluster i skörden över 
hela världen. Zinken verkar ha särskilt stor inverkan på algtillväxten. (21, 7) Zinktoxicitet i 
växter orsakar oftast störningar i metabolismer andra än de vid zinkbrist och de 
makroskopiska effekterna är icke-specifika och därför svåra att bestämma. Den kritiska nivån 
för de flesta växter ligger inom intervallet 200-300 mg/kg torrvikt. (21, 6) 
 
Ett eventuellt problemområde som behöver utforskas ytterligare är störningar hos 
mikroorganismer i jorden. Nedbrytning av dött organiskt material sker normalt av 
mikroorganismer och är en viktig del av naturens kretslopp där mineralisering sker. Om 
metallnivåerna blir så höga att mikroorganismernas nedbrytningsprocess inhiberas innebär 
detta även att näringstillskottet i jorden avtar. Man har genom forskning kunnat konstatera att 
mikroorganismer störs redan av en trefaldig ökning av zinknivån men dessa ligger antagligen 
något högre i naturen eftersom förhållandena i studierna var extrema. (6) 
 
Naturvårdsverket har tagit fram gränsvärden för vilka zinknivåer som jord bör innehålla och 
dessa varierar mellan 400-700 µg Zn/g beroende på om jorden finns i ett känsligt område eller 
inte. Medelvärdet för zink i svenska jordar ligger på 52 µg Zn/g. Vad gäller odlad mark ligger 
rekommenderade zinkhalter på under 75 µg Zn/g, vilket överskrids i 27 % av Sveriges 
åkerjordar och mer än hälften av all odlad mark i Mälarregionen. Därför råder 
Naturvårdsverket dessa lantbrukare att inte sprida avloppsslam på dessa jordar. Man kan dock 
ifrågasätta om gränsvärden är rätt sätt att kontrollera zinknivåerna då graden av effekterna 
snarare beror på koncentrationsökningar snarare än höga nivåer. (6) 

2.6.2 Vattenlevande organismer 
Känsligheten för zink hos vattenlevande organismer varierar otroligt mycket både mellan 
olika arter och olika individer. Ett exempel är alger där vissa individer reagerade på så låga 
zinkhalter som ett tiotal µg/l medan andra klarade tusen gånger högre halter. (6) 

 
Zinkhalter på över 10 µg/l har bevisats ha olika effekter på vattenorganismer som reproduktiv, 
biokemisk, fysiologisk och beteende påverkan. Akut toxiska halter för ryggradslösa 
sötvattenlevande djur varierar mellan 0,07 mg/l till 575 mg/l och för havsvattenlevande 0,097 
mg/l till 11,3 mg/l. (21, 6) Studier har även visat att zink lagras upp i musslor och kräftor. (32)

 

För fiskar ligger toxiska halterna av zink i intervallen 0,0066-2,6 mg/l och 0,19-17,66 mg/l för 
sötvattenlevade respektive saltvattenlevande individer. (21) Symptomen är bland annat 
försämrad balanshållning. (32) 
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Zinkbrist har förekommit hos djur men är däremot ovanligt i akvatiska miljöer. 
Bristsymptomen yttrar sig i försämrad tillväxt, cellreplikation, olika reproduktiva effekter, 
olika effekter hos utvecklingen som kvarstod efter avvänjning och försämrat immunförsvar. 
(21) 

2.6.3 Däggdjur 
Man har genom experiment dragit slutsatsen att zink generellt inte är gentoxiskt. Den enda 
zinkföreningen som kan ge mutationer i generna är zinkkromat men effekten beror antagligen 
på kromatjonen. Man har dock upptäckt att zinkklorat och zinkklorid kan ge strukturella 
förändringar i kromosomerna hos gnagare.  
 
Huruvida zink är carcinogent har studerats ingående och man har konstaterat att zinkkromat är 
den zinkföreningen som kan ge cancer, troligtvis även hos människor. Eftersom zink påverkar 
cellväxt kan både zinkbrist och höga zinkhalter påverka utvecklingen hos befintliga tumörer 
där råttor med cancer som exponerats för vatten innehållandes zinkacetat utvecklade fler 
tumörer än de med vanligt vatten. (6) 

 
Vid 160 mg/kg kroppsvikt förekommer inga negativa effekter hos råttor. Vid kortvarig oral 
exponering av toxiska nivåer zink uppkom effekter såsom svaghet, anorexia, anemi, minskad 
tillväxt, håravfall, försämrat näringsupptag och förändringar av enzymer samt effekter på 
hjärnan och njurarna. Under långvarig exponering uppkom inga negativa effekter då råttorna 
fick mindre än 100 mg/kg. I en studie där ett flertal djurarter blev långtidsexponerade med 
zink visades att metallen främst gav effekter i lever och njurar vid oral exponering och i 
lungorna vid exponering via inandning.  Man upptäckte även att zinken påverkar upptaget av 
andra metaller som koppar, kalcium och järn. (21, 6) 

2.6.4 Människor 
Livsmedelsverket rekommenderar att vuxna män och kvinnor får i sig 9 respektive 7 mg zink 
varje dag. Vid zinkbrist kan ett flertal symptom uppkomma hos människor och dessa 
inbegriper bland annat neurosensoriska förändringar, minskat spermieantal, försämrade 
neurosensoriska funktioner, försämrad tillväxt, försämrad läkeförmåga, försämrat 
immunförsvar och hudförändringar. Symptomen upphör då man tillför zink i kosten igen. (21, 

33) 
 
Ett överdrivet intag av zink jämfört med koppar har visat sig inducera kopparbrist hos 
människor vilket innebär att de behövde mer koppar, fick ökad kopparutsöndring och 
försämrad kopparstatus. 
 
Intag av zink genom läkemedel har sammankopplats med olika effekter på människor som 
exempelvis blodbrist och sänkta lipoproteinnivåerna men dessa effekter upphörde då 
zinkbehandlingen avslutades i kombination med tillförsel av extra koppar.  
 
Det har hänt människor av misstag har blivit överexponerade för zink i vätskor med halter på 
1000-2500 mg/l under ett enstaka tillfälle och detta gav effekter som smärtor i buken, 
illamående och diarré. Liknande symptom, som i vissa fall ledde till döden, har uppkommit då 
man av misstag har gett höga doser zink intravenöst. (21) 
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Personer som arbetat i en miljö med metalldamm innehållande zink har fått så kallad 
zinkfrossa och människor som exponerats av zinkklorid genom rökbomber har även fått 
sjukdomssymptom. Man misstänker att personer som arbetar i zinkgalvaniseringsfabriker har 
fått astma till följd av exponeringen. (21) 

2.6.5 Zink i reningsverk 
Det är viktigt att både det vatten som släpps ut från avloppsreningsverken och det slam som 
bildas under reningen innehåller så låga halter miljöfarliga ämnen som möjligt. Det enklaste 
sättet att genomföra detta är att sänka nivåerna från de olika källorna i samhället som till 
exempel biltvättar.  
 
Metaller och andra gifter stör reningsprocesserna i reningsverket och försämrar slammets 
kvalitet. Slam från reningsverk som inte innehåller gifter och metaller är ett bra 
jordförbättringsmedel som sprids på åkrarna och därför är det naturligtvis inte bra om halten 
av dessa ämnen blir så hög att slammet blir direkt otjänligt eller att odlingsmark förgiftas. (15) 

2.6.6 Slutsatser 
Världshälsoorganisationen WHO har i en rapport dragit slutsatsen att eftersom zink är ett 
essentiellt ämne med relativt låg toxicitet hos människor samt att exponeringen är begränsad 
indikerar detta att normala, friska personer som inte exponeras för zink inom arbetet har större 
risk att få besvär av zinkbrist snarare än symptom till följd av överexponering av zink i sin 
miljö. (21)  

I fråga om zinkhalterna i avloppsvattnet från fordonstvättar handlar problemet snarare om att 
reningsverken önskar få ner zinknivåerna. Dessutom är den akvatiska miljön mer känslig för 
zinken och det är därför av extra stor vikt att nivåerna hålls nere i vatten. Detta är särskilt 
viktigt där kopparhalten är hög på grund synergismen mellan metallerna. 

I det stora sammanhanget dras slutsatsen att försiktighetsprincipen bör tillämpas även på zink. 
I synnerhet eftersom metallen mycket väl kan ge dolda effekter i och med sin interaktion med 
koppar. Flödena i vårt samhälle är så pass stora att det är viktigt att kontrollera dessa så gott 
det går för att undvika att framtida generationer löper skada av dagens oaktsamhet och 
okunskap. 
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3. Biltvättar i Sverige 
 
Det finns tusentals tvättanläggningar för fordon över hela Sverige. Ungefär 1100 anläggningar 
för personbilstvätt är lokaliserade vid bensinstationer i Sverige och för tvätt av tunga fordon 
finns det cirka 300 automatiska tvättar.  
 
Enligt miljöbalken är fordonstvättar anmälningspliktiga till kommunen enligt förordning 
1998:899 om antalet personbilar som tvättas varje år överstiger 5000 eller om det rengörs mer 
än 1000 andra fordon såsom traktorer eller lastbilar. (17) 

3.1 Bakgrund 
År 1996 gav Naturvårdsverket ut allmänna råd om fordonstvättar “Fordonstvätt - Mål och 
riktvärden 96:1”. Rapporten innehöll bland annat etappmål som angav värden för 
utsläppsnivåer och krav på recirkulation av tvättvattnet och ett slutmål tvättanläggningarna 
ska vara helt slutna, det vill säga inga utsläpp ska ske. Man hade som ambition att etapp- eller 
slutmålet skulle vara nått före år 2005 för anmälningspliktiga anläggningar och 2010 för 
samtliga anläggningar. Den första april år 2004 upphävdes rådet bland annat på grund av att 
rapporter visade att målen är mycket svåra att uppnå samt att recirkulationsmålet i praktiken 
ledde till ökade utsläpp. (19) 
 
Idag är ungefär en tredjedel av Sveriges fordonstvättar utrustade för att uppfylla de krav på 
recirkulation och utsläppsnivåer som fanns i Naturvårdsverkets rapport från 1996. (19) Många 
tvättanläggningar är endast utrustade med en oljeavskiljare och detta är tillåtet även om det är 
väldigt dåligt ur miljösynpunkt men vid nybyggnad eller vid ombyggnad av befintliga 
anläggningar måste det installeras en tillfredsställande reningsanläggning. (17) 
 
Senast år 2006 ska alla anmälningspliktiga anläggningar för tvättning av mer än 10000 
personbilar eller mer än 2 000 andra fordon per år vara försedda med kompletterande rening 
och anläggningar där tvätt sker av 5 000-10 000 personbilar eller 1 000-2 000 andra fordon 
per år ska år 2008 inneha kompletterande rening. Senast år 2010 ska alla anmälningspliktiga 
fordonstvättar ha tillfredsställande rening. (22) 

3.2 Beskrivning av tvättprocessen 
Fordonstvätt sker antingen manuellt i tvätthallar eller i automatiska tvättanläggningar. 

3.2.1 Manuella fordonstvättar 
Vid många bensinstationer finns så kallade gör-det-själv-hallar där man antingen kan tvätta 
sitt fordon med eget inköpta produkter eller i vissa fall med kontroll och dosering av 
tvättkemikalier.  

Automatiska tvättanläggningar 
De automatiska tvättanläggningarna har högtryckstvätt och/eller borsttvätt. Det är vanligt med 
så kallade portaltvättmaskiner där borstarna rör sig över ett stillastående fordon, dessa kallas 
”roll-over-maskiner” och de klara 6-10 biltvättar per timme. Vid anläggningar med tvätt av 
lite större kvantiteter fordon finns tvättgator. I dessa dras bilarna genom anläggningen och 
tvättprogrammet genomförs vanligtvis enligt principerna som kan ses i figur 3. Kapaciteten 
uppgår till 30-60 bilar per timme. (17) 
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De studerande biltvättanläggningarna vid Statoil Nacka Strand, Statoil Hammarby sjöstad 
samt Statoil Brandbergen innehar allesammans en automatisk tvättanläggning av typen 
tvättgata. 
 

 
Figur 3: Exempel på vanliga tvättprogram. (17) 
 
Under förtvätten beläggs bilen med ett lösande medel. Under sommartid är inte fordonet lika 
nedsmutsat och det brukar räcka med ett skumschampo. Vid vintertid är bilarna oftast mycket 
smutsiga och det krävs ofta ett avfettningssteg med kallavfettning eller mikroemulsion 
alternativt ett alkaliskt avfettningsmedel. Vid huvudtvätten appliceras tvättkemikalierna och 
själva tvättningsprocessen sker med borstar och högtrycksspolning. Efter huvudtvätten sköljs 
bilen och eventuellt beläggs fordonet med vax eller ett avrinningsmedel för att ge glans och 
påskynda torkningen. Till sist torkas bilen med en fläkt. (17) 

3.3 Använda tvättkemikalier 
Användningen av kemikalier ändras som redan nämnts med årstiden då bilarna har olika 
smutsighetsgrad beroende på säsong. Typiska volymer av de olika kemikalierna kan avläsas i 
tabell 1. 
 
Vid biltvättarna används olika produkter med olika funktion såsom: 
Kallavfettningsmedel  Är lösningsmedelsbaserade och innehåller i huvudsak 

petroleumväten och 2-4 % tensider. Petroleumbaserade 
avfettningsmedel kan bestå av normalparaffiner (C10-C13), 
aromatfri- eller lågaromatisk nafta. Det finns även 
avfettningsmedel som är baserade på vegetabiliska produkter 
och dessa innehåller också fettsyraestrar av t.ex. raps och 
kokos. 

 
Mikroemulsioner En typ av avfettningsmedel med en lägre andel 

petroleumkolväten än vanliga kallavfettningsmedlen, ca 5-30 
% som är emulgerade i vatten med hjälp av 5-20 % tensider. 
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Alkaliska avfettningsmedel       Består av en vattenlösning av alkali (5-20 %), såsom 
natriummetasilikat, kalium- eller natriumhydroxid, tensider (5-
10 %), samt komplexbildare (t.ex. NTA) mm. pH-värdena i 
brukslösning brukar ligga på ca 12. 

 
Schampo  Innehåller i huvudsak vatten och tensider men även andra 

ämnen kan förekomma, såsom alkali och komplexbildare. Det 
finns olika typer av schampo, exempelvis skumschampo, 
borstschampo och vaxschampo.  

 
Vaxer  Innehåller kolväten med kolkedjelängder på ca C24-C34.  

Flytande vax innehåller även lösningsmedel, t ex lacknafta.  
 

Avrinningsmedel Produkterna innehåller ofta katjontensider som ger upphov till 
en vattenavstötande ytfilm genom hög attraktionskraft till 
lackytor. (17) 

 

 
Tabell 1: Användning av kemikalier (17) 

3.3.1 Kemikalier som används vid de studerande biltvättsanläggningarna 
Vid de studerande bensinstationerna använder 
man företaget Trutests produkter.  
 
Trutest Maxiren X-Y är ett svanmärkt 
koncentrerat rengöringssystem. I och med den 
höga koncentrationen minskas miljöbelastande 
frakter och lagringskostnader och hanteringen blir 
enklare för personalen på stationen. Med 
komponenterna Maxiren X-Y görs en alkalisk 
koncentratavfettning som innehåller 
komplexbildaren NTA. Vid mycket kraftigt 
nedsmutsade fordon blandas komponenterna 
Maxiren X-Y-Z och på så sätt skapas ett 
mikroemulsionskoncentrat. (23) 
 
 
 
 Figur 4: Trutests koncentratanläggning. (23) 
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Blandningen sker genom att 15 liter Maxiren X och 15 liter Maxiren Y blandas med vatten till 
totalt 200 liter produkt, eventuellt tillsätts även 15 liter Maxiren Z. Koncentratet späds i sin tur till 
5-30 % brukslösning via maskinens doseringsutrustning som kan ses i figur 4. (23) 

3.4 Biltvättar och miljön 
Det sker nästan 30 miljoner personbilstvättar om året i Sverige som ger upphov till utsläpp 
som totalt motsvarar minst 100 kg kadmium, 4 ton bly, krom och nickel, 25 ton zink och  
2 000 ton olja.  
 
Två tredjedelar av biltvättandet utförs på villatomten, garageuppfarten eller på gatan och då 
går spillvattnet helt orenat ut med dagvattnet till sjöar och vattendrag. Det är betydligt bättre 
för miljön är det när bilen rengörs på någon för ändamålet lämplig anläggning. Men även om 
spillvattnet från tvättanläggningen inte släpps direkt orenat ut i naturen utan tas om hand av 
det kommunala reningsverket för det med sig stora problem. (15) 

3.4.1 Utsläpp till vatten 
De ämnen som följer med tvättvattnet från biltvättarna är metaller, oljeprodukter och 
organiska och oorganiska ämnen.(17) Föroreningarna kommer ifrån vägbeläggning, 
vägdriftmaterial, lastspill, fordon, däck, dubbar, drivmedel, rengöringsmedel.  
 
Zinket kan både frigöras från själva fordonet, från däckpartiklar och rostskyddsmedel, och även 
från galvat material i tvätthallen. Sammanlagt släpps ungefär 2 kilo zink ut från en tvättanläggning 
varje år. 300 stycken anläggningar bidrar i medeltal med strax under 6 % av totala halten zink som 
når de kommunala reningsverken per år. (15) 

3.5 Vattenreningen 
De mängder vatten som förbrukas under en biltvätt beror på flera olika faktorer. Bland annat 
om tvätten är manuell eller automatisk, vilken teknisk utrustning som används samt hur hög 
recirkulationsgraden är av vattnet. Under vinterhalvåret krävs större kvantiteter vatten på 
grund av att bilarna är hårdare nedsmutsade.  
 
Det krävs i genomsnitt 250-300 liter vatten för en att en personbil i automattvätt. Vid 80 % 
vattenåtervinning åtgår i snitt 50-70 liter rent vatten varje tvätt under bra förhållanden.  
 
Det finns olika typer av vattenreningssystem, gemensamt för de flesta är att avloppsvattnet 
först behandlas i en slam- och oljeavskiljare där vattnet grovt separeras från partiklar och fri 
olja och därefter följer en efterbehandling i någon av de olika varianterna av reningsverk 
såsom biologisk eller kemisk rening. (17) 
 
De olika reningsverken kan delas in i fyra kategorier och dessa kombineras i vissa fall. 
 
1. Kemisk rening 
Det förekommer kemisk flockning och mikroflotation. Man tillsätter i båda fallen 
flockningskemikalier (t.ex. polyaluminiumklorid) och medel för pH-justering (t.ex. lut eller 
släckt kalk). pH-värdet brukar ligga på runt 8-10. Skillnaden mellan mikroflotation och 
kemisk flockning är att man erhåller antingen ett flytslam eller ett slam som sedimenterar. 
Ibland används även ett sandfilter för att ytterligare ta bort partiklar ur det renade vattnet. (17) 
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2. Oxidationsmetoder 
Här sker kraftig oxidation av vattnet genom syresättning med till exempel ozon varvid 
organiska ämnen bryts ner. Behandlingen minskar även mängden mikroorganismer i vattnet 
och förhindrar dålig lukt. Då metoden i princip inte reducerar metaller kan den behöva 
kompletteras. En annan teknik innebär att man oxiderar och lyfter upp föroreningarna till 
vattenytan med hjälp av mekanisk syresättning. Därefter filtreras vattnet.  
 
3. Biologisk rening 
Det finns flera typer av biologisk rening och deras gemensamma egenskap är att man 
använder naturligt förekommande mikroorganismer för att bryta ner de organiska ämnena i 
vattnet. Ofta används ett bärarmaterial där bakterierna kan etablera sig och luftning måste ske 
för att hålla mikroorganismerna vid liv. Ibland tillsätts även närsalter för att bakterierna ska 
kunna frodas optimalt.  
 
4. Övriga reningstekniker 
Det finns andra reningssystem såsom elektrokemisk rening, filtrering och hydrocyklonrening. 
De två sistnämnda är vanliga i kombination med annan teknik för borttagning av partiklar. (17)  
 
De riktvärden för vattnet som når kommunens spillvattennät som reningsanläggningarna ska 
klara är för närvarande på de nivåer som tabell 2 anger. Miljöförvaltningen i Stockholms Stad 
samt Stockholm Vatten AB har i september år 2005 fastställt en ny policy för fordonstvättar 
utan recirkulation som ges av tabell 3. 
 
Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller 

annat vägfordon 
Samlingsparameter: 
Bly, krom, nickel 

10 mg/fordon 30 mg/fordon 

Kadmium 0,25 mg/fordon 0,75 mg/fordon 
Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon 
Oljeindex 5 g/fordon 15 g/fordon 
Tabell 2: Maximal mängd förorening per tvättat fordon. (17) 
 
Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller 

annat vägfordon 
Samlingsparameter: 
Bly, krom, nickel 

5 mg/fordon 15 mg/fordon 

Kadmium 0,10 mg/fordon 0,30 mg/fordon 
Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon 
Oljeindex 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon 
Tabell 3: Maximal mängd förorening per tvättat fordon för rening utan recirkulation. (22) 
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3.5.1 Vattenreningssystem som används vid de studerande 
biltvättsanläggningarna 

 
Företaget California Sverige har sedan tre år tillbaka utvecklat ett biologiskt system som heter 
Alaska. För att nedbrytningsprocessen ska bli optimal läggs stor vikt vid att rengöringsmedel 
och vax är anpassade för den biologiska processen. Större mängder mineralolja för undvikas i 
tvättprocessen eftersom dessa kan störa mikroorganismerna i systemet.Vid dåligt anpassade 
kemikalier uppstår snart problem med dålig lukt.  
 
Intresset för tekniken är stort och Statoil på Varbergsvägen i Kungsbacka har haft sitt 
biologiska reningsverk i funktion sedan flera år. Anläggningen funktionsgodkändes under 
våren år 2001. (24) 
 
Funktionsbeskrivning Alaska Vattenrening  
Vattnet från tvätthallen rinner ut i grovslambrunn 1 där tyngre sediment sjunker till botten. 
Därefter rinner vattnet vidare till mellanslambrunn 2 där ytterligare sedimentering sker, för att 
sedan rinna vidare till finslambrunn 3, där också vatten till underspolningen tas.  
 
Vattnet rinner därnäst vidare till de två biologiska reaktorerna där det finns ett stort antal 
skumplast-kuber som är cirka 2 gånger 2 cm stora. Dessa fungerar som bärare av bakterier 
och skapar en mycket stor yta där den biologiska processen kan ske. För att undvika en 
anaerob process med därtill hörande problem (t.ex. lukt), så hålls de båda biologiska kamrarna 
genomluftade med hjälp av två stycken kompressorer och tillhörande diffusörer som är 
monterade i brunnarna.  
 
I den andra biologiska reaktorn finns 2 stycken dränkbara pumpar monterade. Dessa ser till att 
buffertanken i apparatrummet alltid hålls fylld. Vattnet som pumpas från biologisk reaktor 2 
passerar genom en lamellseparator (klarningstank) där kvarvarande små fasta partiklar 
avskiljs. Det i lamellseparatorn avskilda finslammet leds, efter en viss tid, via en pneumatisk 
ventil tillbaka till grovslambrunn 1. Det renade vattnet samlas i buffertanken där olika pumpar 
sedan hämtar vatten för att användas i tvättprocessen.  
 
I tvättprocessen tillsätts ca. 50 liter färskvatten vid sköljning och vaxning. Detta innebär att 
vattennivån i biologisk tank 2 kommer att stiga lite efter varje tvätt. När nivån blir tillräckligt 
hög aktiveras en nivågivare som startar en av de dränkbara pumparna. Dessa pumpar upp 
vattnet via klarningstanken till buffertanken. I buffertanken finns ett breddavlopp där vattnet 
leds ut till provtagningsbrunnen och vidare till det kommunala avloppet.  
 
I anläggningen finns även ett så kallat nödavlopp som sitter högre än larmnivån på 
nivågivaren biologisk reaktor 2. Detta avlopp leder direkt till provtagningsbrunnen och får 
aldrig något flöde annat än om båda de dränkbara pumparna skulle gå sönder samtidigt. 
Anläggningen larmar då men för att undvika att det eventuellt skulle svämma över genom 
brunnslocken så leds överskottsvattnet bort via "nödavloppet".  
 
För att minimera problem med dålig lukt från vatten som står stilla om tvätten inte används 
under en lägre tid så finns i reningsverkets styrsystem en funktion som med jämna intervall 
öppnar de båda ventilerna som sitter i botten av klarnings- resp. bufferttanken. Detta gör att 
det hela tiden sker ett flöde i hela systemet så länge reningsverket är inkopplat. (24) 
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En av de stora fördelarna med tekniken är att minimalt med slam bildas eftersom 
föroreningarna bryts ner till koldioxid och vatten. Ytterligare en stor fördel är att inga andra 
kemiska tillsatser förutom luft behövs. Processen kan även ses i figur 3. (24) 
 

 
Figur 5: Alaska Bio reningssystem (24) 

3.6 Driften för vattenreningen hos dagens bilvårdsanläggningar  
Under tvättsäsongen 2002-2003 gjorde SWECO VIAK på uppdrag från Svenska Petroleum 
Institutet en utvärdering av tio biltvättar i Stockholmsområdet. Bland de utvalda 
reningsanläggningarna ingick tre olika typer, kemisk fällning, biologisk rening samt 
oxidation. Man valde tio anläggningar som ansågs vara bland de bästa på marknaden, trots det 
klarade ingen av dem kravet på minst 80 % recirkulation samt de utsläppsmål som angetts i 
Naturvårdsverkets allmänna råd. (19) 
 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB gjorde år 2004 en utvärdering av miljöanpassade biltvättar 
där de studerade tre stycken slutna system, sju stycken anläggningar med 80 % 
recirkulationsgrad av vattnet samt ett system med låg recirkulationsgrad. Avskiljningen av 
zink var vid de tre slutna anläggningarna 97-99 %. Ingen av de studerade fordonstvättarna 
hade biologisk rening. (18) Även om de studerade anläggningarna fungerade bra med avseende 
på utgående zinkhalter så måste man ta i beräkning att dessa kräver mer energi, underhåll, 
kunskap, större slamhantering och ofta kontinuerliga investeringar av kemikalier för att 
fungera i drift. Därför vore det långsiktigt miljömässigt sett bättre att försöka skapa ett 
fungerande biologiskt reningsverk. 
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3.7 Framtida lösningar 
Även om Naturvårdsverket har hävt två allmänna råd som berör biltvättsanläggningar - AR 
96:1 ”Fordonstvätt, Mål och Riktvärden” och RA 1975:10 ”Avloppsvattenbehandling vid 
bensinstationer och bilverkstäder” så vill man att den tekniska utvecklingen ska fortsätta 
drivas framåt till lösningar där recirkulationen sker på ett driftsäkert sätt, vilket leder till 
minskade utsläpp och lägre vattenförbrukning. (25) 

3.7.1 Slutna system 
Naturvårdsverket har som långsiktigt mål att vattenreningen på fordonstvättar ska vara ett helt 
slutet system. Det existerar redan reningsteknik som innebär att inget vatten går till avlopp. 
Ett exempel (Preem, Näringen, Gävle) bygger på vattenrening genom kemisk fällning och 
indunstningsteknik i kombination av s.k. motströmssköljning för att minimera 
vattenförbrukningen till olika tvätt- och reningssteg. (17) Reningen kräver mycket energi (5 
kWh/bil jämfört med 0,1-1 kWh/bil med 80 % recirkulering) och därmed högre 
driftkostnader. Dessutom visar en rapport att vattenförbrukningen ändå ligger på runt 20 
l/fordon för biltvättarna med slutna system, vilket gör att de i realiteten faktiskt inte är slutna. 
(18) 
 

 
Figur 6: Ett totalslutet system (17) 

3.7.2 Recirkulation av tvättvatten 
Det finns idag många system som klarar av att återvinna ungefär 80 % av vattnet från 
fordonstvätten under bra förhållanden. Bilvårdsanläggningen sparar på så vis pengar i och 
med sänkta vattenkostnader och i viss mån även minskad förbrukning av tvättkemikalier. 
Dessutom kan reningen minska risken för driftstörningar i de kommunala reningsverken. (17) 
 
De nackdelar som finns med vattenåtervinning är ökad korrosion på utrustning och material i 
tvätthallarna då salthalten ökar i vattnet. Samtidigt ökar kadmium- och zinkhalten i utgående 
vatten eftersom saltet ger sänkt pH-värde och därmed befinner sig större andel metall i 
jonform i tvättvattnet. Problem med dålig lukt har även förekommit. (17) 
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3.7.3 Vägsaltproblematiken 
En faktor som avsevärt försämrar tillståndet i vattenreningsanläggningen hos biltvättarna är 
saltet. Driften fungerar inte som den ska exempelvis med avseende på zink och vattnet bygger 
upp en salthalt vilket ökar korrosionen på materialen i tvätthallen. Dessutom bidrar det till att 
bilägarna vill tvätta bilarna oftare för att undvika för stora rostskador. (27) 
 
Det är svårt att hitta alternativ till vägsaltet, alternativen är få och dessutom avskräckande 
dyra. Ett alternativ som finns är kalciummagnesiumacetat (CMA) men det medför 15 till 20 
gånger så höga kostnader jämfört med salt. Dessutom är det inte optimalt miljömässigt sett 
heller eftersom de stora magnesiumläckagen gör vattnet hårt. (26) 
 
Vägverket kommer att sträva efter att minska mängden salt som sprids på vägarna samtidigt 
som vare sig trafiksäkerheten eller framkomligheten får försämras. De anser att det inte finns 
några andra realistiska alternativ om de övergripande mål som finns på vägtrafikområdet ska 
nås. Sammantaget anser Vägverket att salt är effektivast, billigast och mest harmlöst av flera 
alternativ. (27) 

3.7.4 Miljömärkta fordonstvättar 
Det finns möjlighet att miljömärka biltvättanläggningar genom SIS Miljömärkning AB. Detta 
är ett steg i rätt riktning för branschen eftersom konsumenterna troligtvis blir mer medvetna 
om biltvättarnas miljöpåverkan och kan göra medvetna val av biltvättshall. Därmed stimuleras 
utvecklingen av resurssnåla och effektiva fordonstvättar. För närvarande finns dock bara sex 
licenser utfärdade varav en av dessa anläggningar har Alaska Bios biologiska reningsverk.  
 
Kriterier för svanmärkningen 
Kraven är främst inriktade på att begränsa vattenutsläppen men följande områden ställs det 
krav på: 
· Anläggningens fysiska förutsättningar 
· Vattenförbrukning 
· Kemikalieval 
· Utsläppskontroll 
· Avfallshantering 
· Skötsel och underhåll (16) 
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4. Alternativa reningsmetoder 
För att komma till rätta med de alltför höga halterna av zink som finns i det utgående vattnet 
från den befintliga biologiska reningsanläggningen Alaska Bio som finns på biltvättarna i 
Nacka Strand och Hammarby Sjöstad krävs en komplettering av reningen. Genom att ta reda 
på fakta om de olika tekniker som finns inom vattenrening fås en uppfattning om vilka som är 
värda att experimentera vidare med praktiskt och vilka som har alltför stora nackdelar för att 
vara ett fungerbart alternativt. 
 
I och med att bensinstationer har ont om utrymme, en vilja att hålla vattenreningskostnaderna 
nere för ordentlig vinst och personal med praktiskt taget obefintliga kunskaper och intresse för 
vattenreningen minskar antalet potentiella alternativ drastiskt. Det finns dock ändå några 
varianter som fortfarande kan vara aktuella och dessa beror även på huruvida zinken 
föreligger i lösning eller i partikelform. 

4.1 pH-justering 
pH är utan tvekan en av de variabler som har störst betydelse för i vilken utsträckning zinken 
renas. Dels får pH inte ligga för lågt, d.v.s. under pH 7, om fastläggningen i ett eventuellt 
polerande filtreringssteg efter den befintliga vattenreningen ska fungera tillfredsställande. Det 
har att göra med zinkens förekomstform i vattenlösning. Vid låga pH-värden befinner sig 
metallen som fria joner. När pH-värdet sedan ökar, sker en hydrolys av zinkjonen vilken 
innebär att Zn(H2O)4 

2+
 övergår till Zn(H2O)3OH+,  som även kan ses i figur 7, vilka verkar 

adsorberas lättare än de fria jonerna. (1, 2) 
 
Vid en ytterligare höjning av pH-värdet fälls metallerna ut, främst i form av metallhydroxider 
och metallkarbonater och om detta sker samt att fällningen fastläggs i slammet kan enbart en 
pH-justering räcka för att nå tillfredsställande nivåer på zinkhalten i utgående vatten. 
 

 
Figur 7: Zinkens pH-beroende 
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4.2 Komplexbildare 
Komplexbildarens (vattenavhärdarens) uppgift är främst att binda upp joner, då främst 
magnesium- och kalciumjoner, i vattnet för att de inte ska kunna störa tensidernas funktion 
och därmed försämra tvätteffekten. Fosfater är traditionellt sett den vanligast använda 
komplexbildaren men i Sverige har dessa till stor del ersatts av zeoliter. Det förekommer 
bland annat även komplexbildare som citrater, polyakrylater, NTA (Nitroltriättiksyra) som 
kan ses i figur 8, m.fl.  
(20, 8)  
 
Komplexbildare fungerar genom att liganden har två eller flera 
positioner där den kan binda till centralatomen. Detta sker genom en 
sur grupp där metalljonen kan ersätta vätet eller en neutral grupp 
med ett fritt elektronpar som kan attrahera den positiva metalljonen. 
Dessa förutsättningar uppfylls med syre, fosfor, kväve eller svavel. 
Ringkomplexen som bildas är väldigt stabila och det är det som gör 
att de kan förändra metalljonernas egenskaper så enormt. (8)     
 
Eventuellt är det nödvändigt att ersätta NTA från tvättkemikalierna 
med en annan komplexbildare om denna stör zinkens förmåga att 
upptas vid reningen. Dessutom har Svenska Naturskyddsföreningen har bedömt olika 
komplexbildare ur miljösynpunkt och dragit slutsatsen att NTA bör undvikas i tvättmedel. (20) 
 
SIS Miljömärkning anser att IDS är en lovande komplexbildare under förutsättning att den är 
anaerobt nedbrytbar. Ett projekt som utförts visar att tvättresultaten blir sämre om man 
ersätter NTA med IDS i bilvårdsprodukter men produkterna kan förbättras lite om halten 
sänks lite i jämförelse med tidigare halt NTA. (8) 

4.3 Polersteg efter befintlig rening 
Eventuellt skulle ännu ett steg kunna installeras i reningsverken, ett polersteg efter den 
befintliga vattenreningen. 
 
En idag vanligt typ av sandfilter är de så kallade kontinuerliga sandfiltren som arbetar enligt 
motströmsprincipen. Se även figur 9. Vattnet som ska renas förs till inloppsröret (1) och 
därefter vidare till inloppsfördelaren (2). Vattnet strömmar därefter upp genom sandbädden 
där det renas och lämnar filtret genom filtratutloppet (3). Den försmutsade sanden  
transporteras från bottenkonen (4) med hjälp av en mammutpump (5) till sandtvätten i den 
övre delen av filtret (6). Rengöringen av sanden börjar redan i mammutpumpen, där den 
kraftiga omrörningen frigör smutspartiklar från sandkornen. Den försmutsade sanden flödar 
över pumpens mynning och faller ner i tvättlabyrinten (7) Där tvättas sanden motströms i ett 
litet flöde av det renade vattnet. Föroreningarna följer med uppåt till tvättvattenutloppet (9). 
Sandkornen, som är tyngre än föroreningarna, faller ner mot sandbädden (8), som alltså är i 
ständig långsam rörelse nedåt i filtret. Tryckluft kommer till sandpumpen från en kompressor 
via ett manöverskåp. (29) 
 

Figur 8: NTA 
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Figur 9: DynaSand-filtret (29) 
 

Allt detta medför att både reningen av vattnet och 
sanden är kontinuerlig och därför behöver filtret 
aldrig ställas av. Det enda underhåll som krävs är 
utbyte av mammutpumpen som bör ske efter 4-6 år 
vid drift med full kapacitet dygnet runt. Detta är en 
enkel procedur som endast tar några minuter att 
genomföra. Vattnet som lämnar tvättvattenutloppet 
innehåller 5-10 % föroreningar som behöver 
sedimenteras för att få ett slam som avfall.  
 
Sandkvaliteten är en viktig faktor då man utformar 
ett sandfilter. Dels är det viktigt att ha en hård sand, 
d.v.s. utan kalk, för att samma sand ska kunna 
filtrera i många år utan att korrodera bort. Man 
använder sig även av olika kornstorlekar på sanden 
beroende på hur stora halter suspenderade ämnen 
som finns i vattnet. Om halterna ligger under 50 
mg/l passar kornstorlekar på 0,8-1,2 bäst medan en 
kornstorlek på 1,2-1,6 mm lämpar sig bäst vid 
halter på 50-200 mg/l. Detta beror på att man vill 
att vattenströmningen ska vara stabil och inga 
igensättningar ska ske i filtret. Högre halter av 
suspenderade ämnen medför alltså att sandfiltret 
inte kommer att fungera tillfredsställande.  
 
Storleken på sandfiltret avgör dess flödeskapacitet. 
Ett filter med en diameter på 0,3 m klarar flöden på 
3 m3/h, vilket är en liten bit över det maximala 
vattenflödet hos de studerade biltvättarna. (29)              

4.3.2 Torvfilter 
Humussyror har två aktiva centrum som består av en karboxylgrupp eller en hydroxidgrupp. 
Dessa är starkt polära och kan därmed binda joner i torvvätskan till sin yta. Torv fungerar 
således som en naturlig jonbytare. Vissa tungmetaller, däribland zink sorberas däremot inte av 
torven genom jonbyte utan de bildar istället organisk-metallbindning.  
 
Torv har en stor specifik yta vilket medför att den kan sorbera stora mängder. (4) 

Sorptionskapaciteten för torv varierar mellan 100 – 600 mmol/kg TS vilket motsvarar mellan 
6,5 – 39,2 g zink. (9) Torvens egenskaper beror på både inre kvaliteter såsom växtarter, 
humifieringsgrad och porositet men framförallt av pH och föroreningsgrad i vattnet. (4) 
 
Upptag av metalljoner sker i pH-intervallet 3 – 8. Optimal sorption fås om vattnets 
surhetsgrad ligger i pH-intervallet 3,5 – 6,5. Vid höga pH-värden blir torven instabil och i sur 
miljö går metallerna lätt i lösning, d.v.s. desorberas från torven. Då det gäller 
humifieringsgraden råder det delade meningar om vad som är bäst. Sorptionen borde öka med 
ökad humifieringsgrad eftersom den specifika ytan och katjonbyteskapaciteten ökar då. 
Porositeten spelar dock även stor roll, om den är för låg sätts porerna lätt igen och porositeten 
sjunker med ökad humifieringsgrad.Vilken växtart torven består av är av mindre relevans 
jämfört med förekomsten av humusprodukter. (4, 10) 
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Vieille-Montagne gjorde försök med vatten från Zinkgruvan och torvfilter. Man kom fram till 
att torven hade en försurande effekt på vatten och sänkte därmed pH. Detta ledde till dålig 
sorption. Man åtgärdade detta med uppkalkning så att pH höll sig kring 7,3 vilket gav goda 
resultat. Man lät 300 g torv genomströmmas av ett vattenflöde på 0,8 l/min med sammanlagt 
5000 liter. Ingående zink hade en halt på 0,13 mg/l. Man erhöll en genomsnittlig zinksorption 
på 69 % och torven sorberade 0,65 % av sin torrvikt men var ännu inte mättad då försöket 
avslutades. (4) 

 
Dimensionering av filtret sker genom att först bestämma nödvändig volym filtermaterial för 
att säkerställa en tillräckligt lång uppehållstid för spillvattnet i filtret. Nödvändig uppehållstid 
ligger i intervallet 20 – 120 minuter. (10) Filtervolymen beräknas enligt [1]. 
 

n
tQ

V iduppehållstnspillvatte
filter

⋅
=      [1] 

 
Vfilter Volym på filter [m3] 
Qspillvatten  Flöde spillvatten [m3/s] 
n  Porositet [-] 
För torvprodukten Float absorb är porositeten 0,83. (11) 
 
Efter att ha räknat ut filtrets minsta volym kontrolleras hur länge filtret kan fungera. Ur 
spillvattnet tar torvmaterialet upp metalljonerna vanadin, krom, järn, nickel, koppar, zink och 
bly. För att ta reda på filtermaterialets kapacitet behövs kännedom om hur mycket 
adsorberbara joner som finns i spillvattnet i enheten mmol/l. Genom att använda ekvation [2] 
fås den tidsrymd då filtermassan fungerar: 
 

nspillvattenspillvatte

torvfilters
kapacitet CQ

CnV
t

⋅

⋅−⋅
=

)1(ρ
    [2] 

 
ρs Kompaktdensitet [t/m3] 
Vfilter Filtermaterialets volym [m3] 
n Porositet [-] 
Ctorv Torvmaterialets upptagningskapacitet [mol/ton TS] 
Qspillvatten Spillvattenflödet [m3/s] 
Cspillvatten Spillvattnets innehåll av upptagbara joner [mol/m3] 
För torvprodukten Float absorb är kompaktdensiteten ρs = 1,2 ton/m3, porositeten n = 0,83 
och torvmaterialets upptagningskapacitet Ctorv > 365 mol/ton TS. (11) 
 
En av de sorbenter som finns på marknaden är Axon Miljöfilter Filterabsorbent AFX som är 
detsamma som Float Absorb. AFX är en specialbehandlad torv utan kemiska tillsatser alltså 
en ren naturprodukt. Torven som är speciellt utvald för ändamålet värmebehandlas, för att 
erhålla de egenskaper som är önskvärda. AFX absorberar bara organiska föreningar inte 
vatten. AFX har även en förmåga att behålla de bundna föroreningarna på ett fördömligt sätt 
utan att en urlakning sker. (36)  
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Ett problem när man använder torvfilter i samband med mikroorganismer är att bakterierna 
bildar en biologisk hud på filtret vilket försämrar dess förmåga att ta upp zinken i vattnet. Det 
löser man genom att låta vattnet strömma nerifrån och upp i filtret. Då vattenreningsverket 
inte används torkar huden och sedan spolas den helt enkelt bort när vattnet börjar strömma 
igen. Man får en något sämre sorption av zinken än vid normala betingelser men metoden 
fungerar trots allt bra. (36)  
 
Fullt mättad AFX kan brännas, deponeras eller komposteras utan att de organiska 
föreningarna kommer tillbaka ut i naturen. Vid kompostering bryts bundna oljeprodukter 
effektivt ner med tiden. Vid förbränning blir askhalten extremt låg och energiinnehållet är 
mycket högt. Det råder delade meningar om huruvida det finns någon miljörisk med att 
förbränna torven. Torven innehåller maximalt 39,2 gram zink per kilo torrsubstans, vilket kan 
korreleras med vanligt avfall som innehåller strax över 1 gram zink per kilo torrsubstans och 
som förbränns i avsevärt större kvantiteter. (36, 4) 
 
Man kan även använda torven som fyllnadsmaterial men riskerar då läckage vid kraftiga regn. 
Det kan även uppstå problem då torven bryts ner och därmed ändrar volym om byggnader har 
uppförts ovanpå. (4) 
 
Dimensionering av torvfiltret 
Både biltvätten i Nacka Strand och Hammarby Sjöstad tvättar cirka 25 000 bilar varje år med 
som mest 250 bilar varje dag under högsäsong. Om man uppskattar utgående zinkhalten till 
ett snittvärde på 2,3 mg Zn/biltvätt och medelvärdet av antal liter vatten som åtgår per biltvätt 
är 90 l kan torvvolymen som åtgår beräknas. 
 

ρs [kg/m3] n ρd [kg/m3] 
1200 0,83 204 

 

Zn ads 
[g Zn/kg TS torv]   

volym Zn förorenat 
vatten 

[l] 
halt 

[g/liter] 
Zn 
[g] 

Torv till filtret 
[kg TS] 

volym 
torv 
[m3] 

22,75   22500 0,0023 51,75 2,3 0,01 
22,75   2250000 0,0023 5175 227,5 1,12 

Beräkningarna ger att volymen torv som maximalt förbrukas per dag är 0,01 m3 och varje år 
används 1,12 m3. 
 
Eftersom det är viktigt att man uppnår en uppehållstid på minst 30 min i torvfiltret beräknas 
även minimala filtervolymen vid maximala vattenflödet: 
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Den tiden som det minsta möjliga torvfiltret skulle fungera tillfredsställande vid maximalt 
vattenflöde ges av beräkningen nedan: 
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Den tiden som det minsta möjliga torvfiltret skulle fungera tillfredsställande vid 
medelvattenflöde ges av beräkningen nedan: 
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4.3.3 Jonbytare 
Principen för jonbytare är att den fäster ämnen i jonform och avger andra som tidigare satt på 
den så kallade jonbytarmassan. I fallet med zinkjoner byts de alltså ut mot andra positiva 
joner som exempelvis natriumjoner och vätejoner. Då alla joner är utbytta, det vill säga 
jonbytaren är mättad, tvättas den med syra och man får ut ett zinkjonkoncentrat och en på nytt 
fungerande jonbytare. (5, 22) 
 
En selektiv jonbytare är ett vanligt komplement till den befintliga reningsanläggningen i 
industrier där det renade vattnet överstiger myndigheternas krav på tungmetallhalt. (30) 

Selektiviteten fungerar genom att man använder joner anpassade för att binda en specifik jon 
beroende på laddning, koncentration och storlek. Selektiva jonbytarmassor är ofta baserade på 
styren eller akrylat och de så kallade kelatjonbytarna är särskilt selektiva eftersom de 
innehåller flerfunktionella grupper för att binda i en ringstruktur. (5, 12) 
 
Förutsättningen för att jonbytaren ska fungera är att vattnet inte innehåller starka 
komplexbildare såsom CYAN, EDTA och NTA eftersom dessa binder metalljonerna starkare 
än jonbytaren klarar av att bryta. En annan nackdel med metoden är att den inte klarar några 
högre koncentrationer av de ämnen man avser att avskilja.  
 
En jonbytaranläggning består oftast bland annat av kolonner som fyllts med jonbytarmassa, se 
även figur 11. Denna kan vara antingen katjonbytande, anjonbytande och i vissa fall 
innehåller den båda typerna av jonbytarmassor. Katjonbytarmassor används för avskiljning av 
metalljoner.  
 
Eftersom jonbytaren är känslig för partiklar har man även ett förfilter. Vid filtreringen samlas 
eventuellt metallhydroxidslam och andra störande partikulära ämnen upp och det filtrerade 
vattnet leds vidare till jonbytaren. I en jonbytare avsedd för metaller samlas alla tvåvärda 
metalljoner upp och detta innebär att saltet går igenom systemet utan att belasta det.  
 
Då jonbytaren slutar att sorbera joner och börjar läcka måste metallerna utdrivas genom 
regeneration med hjälp av saltsyra. Regenering fortlöper med färskvatten och därefter med 
syra i fallet metalljoner. Det regenererade vattnet kan därefter skickas tillbaka till den 
biologiska reningsanläggningen.  
 
Kapaciteten hos jonbytaranläggningen beror av flera olika faktorer, bland annat belastning, 
temperatur, selektiviten och utformningen av anläggningen. Om jonbytaren fungerar optimalt 
är det är möjligt att uppnå så låga metallhalter på det utgående vattnet som mindre än 0,1 
mg/liter. (30, 12) 
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Figur 10: Di(2-etylhexyl)fosforsyra 

En jonbytaranläggning är förhållandevis billig i investering och drift och har därför ett flertal 
användningsområden som till exempel avsaltning av vatten, utvinning av metaller i 
ytbehandlingsindustrin och även vid extern rening som polermetod för att få ett mycket rent 
vatten. (12) 

 
De kommersiellt tillgängliga jonbytare 
som selekterar zinkjoner är kelatjonbytare 
har funktionella aminofosforgrupper och 
dessa kan användas vid pH-värden över 4. 
Bland effektiva zinkjonbytare finns 
Duolite C-467 och Lewatit OC-1026, vars 
aktiva substanas kan ses i figur 10. Man 
har även undersökt huruvida zinksorption 
på katjonbytare med svaga 
karboxylsyregrupper, och dessa fungerar för 
neutrala vatten. Tester med 
metakryldivinylbensen KB-4, som är en 
jonbytare med karboxylsyragrupper, visade att 
utbyteskapciteten var så hög som 6,4 meq per 
gram. (13) 

 
 
 

 
Figur 11: En jonbytaranläggning (30) 
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Figur 12: Vattenströmning 
i membranfilter (34) 

4.3.4 Membranfilter 
Vid membranfiltrering strömmar vattnet som ska renas 
kontinuerligt parallellt med filterytan och renvattnet 
kommer ut vinkelrätt, vilket kan ses i figur 12. Tekniken 
fungerar genom att membranet är halvgenomträngligt och 
släpper därför igenom vissa ämnen medan andra hålls 
tillbaka. Avskiljningsgraden i membranfiltret beror på 
porstorleken. Ju större porer, desto mer släpps igenom. 
Vätskan som gått igenom filtret kallas permeat och det som 
hålls tillbaka är ett pumpbart så kallat koncentrat. Därmed 
skapas ingen filterkaka med ett membranfilter och detta 
säkerställer stabil kapacitet. (34, 12) 
 
Det finns olika typer av membran och dessa fungerar genom 
olika processer. Elektrodialys är en process som drivs av en 
elektrisk potential medan filtrering genom porer med olika 
porstorlekar och omvänd osmos drivs av tryck. För att 
avskilja lösta ämnen såsom zinkjoner krävs omvänd osmos 
eftersom denna teknik fungerar för ämnen med en diameter 
på 0,1-2 nm. (12) 

 
Vid omvänd osmos lägger man på ett tryck på en utspädd lösning för att på så vis vända den 
naturliga diffusionen mot jämn koncentration av ämnet i vätskorna på vardera sida av 
membranet som sker då man har en koncentrationsskillnad. Mekanismen som sker vid 
omvänd osmos är inte ren silning utan det är endast de ämnen som kan lösa sig i membranet 
som kan passera. (34, 12) 
 
Eftersom kapaciteten beror bland annat på både trycket och flödet behövs pumpar i systemet. 
Den större delen av vätskeflödet sker i en cirkulationsprocess och det avskiljda materialet 
samlas upp i en processtank.  
 
Fördelarna med membranfilter är att de inte kräver andra kemikalier än tvättmedel för 
membranrengöringen och att de dessutom är kompakta system som inte ger stora volymer 
avfall och eventuella värdefulla ämnen i vattnet kan återanvändas eftersom ingen kemisk 
förändring sker i systemet. (34) 
 
Nackdelarna är att membrantekniken kräver vatten som är i princip fritt från suspenderade 
ämnen, halterna bör ligga på högst några ppm. Dessa sätter annars igen filtret mycket snabbt. 
Det finns avsevärt högre halter suspenderade ämnet i vattnet från den biologiska 
vattenreningsanläggningen än vad som krävs och lösningen är förfiltrering av oönskade 
partiklar samt regelbunden rengöring av membranet. Osmossystemet störs även av bakterier 
som sätter igen membranet. (34, 12) 
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4.3.5 Indunstare 
Vid indunstning bortför man vätska från en lösning, suspension eller emulsion genom att koka 
bort en del av vätskan. Processen är således en termisk separation eller uppkoncentrering 
vilken gör att det är en process som kräver mycket energi. 1 m3 vatten kräver 750 kWh för att 
övergå till ånga. Det kan bli kostsamt om man inte tar tillvara på energin på något sätt, 
exempelvis genom värmepump, alternativt använder sig av vacuum för att sänka kokpunkten. 
Det är därför även kostnadseffektivast att använda sig av tekniken om den lösning som ska 
behandlas har så hög koncentration som möjligt. Efter processen erhåller man ett flytande 
koncentrat som kan tas hand om på bästa sätt.  
 
Det finns olika typer av indunstare som både kan vara satsvisa eller kontinuerliga. 
Utformningen är varierande. Den enklaste formen är ett kokkärl med uppvärmning via 
elslingor eller med ånga och värmemantel, vilket är vanligt för vacuumindunstare. Andra 
typer av indunstare är fallfilmsindunstare och flashindunstare. Fallfilmsindunstaren fungerar 
genom att vätskan får rinna på en värmeyta i en tunn film. Under tiden som vätskan rinner 
avdunstar en del av vätskan medan koncentratet samlas nere i botten av indunstaren. 
Proceduren upprepas tills önskad koncentration har uppnåtts. Flashindunstaren däremot 
använder sig av övertryck. Efter uppkokning under högt tryck sprejas vätskan ut i ett kärl med 
lägre tryck varvid man erhåller vätskedoppar som delvis förångas. 
 
Nackdelar men indunstare är beläggningar på värmeväxlande ytor som ger minskad 
effektivitet och förorening av koncentrat på grund av stötkokning, skumbildning eller 
lättflyktiga ämnen som ingår i vätskan. (12) 

4.4 Diskussion efter studie av alternativa reningsmetoder 

Efter litteraturstudier samt kontakt med kunnig personal på olika företag som tillhandahåller 
vattenreningsutrustning kan slutsatser dras angående de höga zinkhalterna i det utgående 
vattnet från den biologiska reningsanläggningen på bensinstationerna. 

4.4.1 pH-justering 
I och med att mängden zink som finns i jonform respektive partikelform varierar med 
surhetsgraden kan det vara intressant att testa polermetoder både under optimala förhållanden 
samt under oförändrade tillstånd för att avgöra hur pass viktigt det är att pH-justera före en 
eventuell efterrening. 
 
Den kanske enklaste lösningen för att få bort zinken är att höja pH-värdet så att så lite zink 
som möjligt befinner sig i jonform och låta zinkoxiden sedimentera, kanske med hjälp av 
flockningsmedel. En möjlig bieffekt är dock att anläggningen skulle kunna skadas av det 
högre pH-värdet i vattnet eller att kalciumkarbonater fälls ut vid användning av hårt vatten, 
vilket ger fläckar på bilarna. En annan effekt är att mikroorganismerna i reningsverket 
påverkas av de nya levnadsförhållandena. Om man använder sig av flockningsmedel är det 
dessutom möjligt att bakterierna bryter ner en del av detta. 
 
Det andra alternativet är att sänka pH-värdet till under pH 6 för att säkerställa att all zink 
istället befinner sig i jonform och fånga upp dessa joner med hjälp av jonbytesteknik. Även i 
detta fall är det möjligt att bakterierna påverkas negativt av förändringen. 
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4.4.2 Komplexbildare  
En alternativ komplexbildare som är miljövänlig skulle både kunna förbättra 
reningskapaciteten av vattnet samt vara ännu ett kliv åt ett reningsverk som skonar miljön 
maximalt. Då det idag inte verkar finnas något tillfredsställande alternativ får man avvakta 
men det är trots allt intressant att se hur mycket NTA stör zinkutfällningen. 

4.4.3 Sandfilter 
Sandfilter verkar vara ett bra val av polermetod. Fördelarna är att det är ett kontinuerligt 
system som kräver väldigt litet underhåll och är billiga i drift. Den enda energi som krävs är 
eventuellt pumpkraft och inga kemikalier krävs bortsett från eventuella pH-justerande ämnen 
som kan behöva tillsättas före filtreringen för att få optimal borttagande av zinken. 
Nackdelarna är att systemet är känsligt för mycket höga nivåer suspenderade ämnen i vattnet 
att det kräver relativt höga investeringskostnader och tar förhållandevis stort utrymme. De två 
sistnämnda aspekterna som kan vara avgörande för bensinstationer även om kapaciteten hos 
filtret visar sig vara bra. 

4.4.4 Torvfilter 
Torvfilter har potential att vara en bra metod att rena vattnet. Det är ett kompakt system som 
både är billigt att installera och att hålla i drift. Nackdelarna är att det kan komma att krävas 
en justering av pH-värdet i vattnet och att man får en relativt stor volym avfallsprodukt i form 
av mättad torv som måste tas om hand på bästa sätt. Detta kostar pengar både i form av 
inköpskostnader för ny torv samt en kostnad från företaget som tar hand om avfallet. 

4.4.5 Jonbytare 
Förutsättningen för att en jonbytare ska fungera är att vattnet inte innehåller starka 
komplexbildare såsom NTA eftersom denna binder metalljonerna starkare än jonbytaren 
klarar av att bryta. Detta medför problem i fallet biltvättar då använda tvättkemikalier 
innehåller NTA. Dessutom är jonbytaren känslig för olja, vilket förekommer till en mindre 
utsträckning i vattnet från vattenreningsanläggningen. Vid användning av jonbytare kan pH-
justering vara aktuellt om pH-värdet är för högt för att zinken ska förekomma i löst form. 
Därför är jonbytare i dagsläget inte ett bra alternativ men det kan komma att vara intressant i 
framtiden om komplexbildaren då kan ersättas. 

4.4.6 Membranfilter 
Membranfiltertekniken har få fördelar och många nackdelar. I vattnet från biltvättarna finns 
både gott om suspenderade ämnen och bakterier och tekniken är mycket känslig för sådana 
system. Därmed krävs en hel del underhåll av membranet och en bra förfiltrering av vattnet 
och detta blir mycket kostsamt och krävande för bensinstationen att hantera. Därmed kan 
slutsatsen dras att det inte är ett realistiskt alternativ att undersöka vidare.  

4.4.7 Indunstning 
Indunstning kräver massor energi och att man sedan tar tillvara på energin för att inte 
driftkostnaderna ska skjuta i taket. Detta medför i sin tur en omfattande ombyggnad av 
systemet i vattenreningsanläggningen i biltvättarna som ger ett mycket rent vatten. Detta gör 
att tekniken lämpar sig bäst för slutna reningssystem hos biltvättar. Det är även ganska 
avancerad apparatur som måste installeras vilket kräver kunskap och underhåll. Slutsatsen är 
att det inte är något bra alternativ i detta fall. 
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5. Provtagning och experiment 
För att kunna utvärdera om olika alternativ till de befintliga biologiska vattenreningsverken på 
bensinstationerna i Nacka Strand och Hammarby Sjöstad ger lägre zinkhaltnivåer togs prover 
från klarningstanken vid ett flertal tillfällen av Jonas Kalén. Proverna bestod av tidsstyrt 
dygnsprov med automatisk provtagare för att få representativa medelhalter. Dessa samlades 
upp i plastdunkar som frystes i väntan på analyser. 
 
Ett antal olika experimentomgångar gjordes för att ge klarhet till ett antal olika 
frågeställningar som berör problemet med de alldeles för höga zinkhalterna i det utgående 
vattnet från de biologiska reningsverken i anslutning till biltvättarna. Målet var att ta reda på 
dels i vilken form zinken befann sig i i det nuvarande läget, i löst eller fast form. Dessutom 
ville jag ta reda på hur koncentrationen löst zink varierade med pH i vattnet för att avgöra hur 
man kan påverka de utgående halterna. Misstankar fanns om att komplexbildaren NTA, som 
även finns i vattnet från biltvättarna, påverkar utfällningen av fast zink negativt och detta ville 
jag även försöka ge svar på genom experiment. Slutligen ville jag se om sandfilter respektive 
torvfilter kan vara användbara polermetoder för att bortföra zinken från vattnet. 

5.1 Metod 
För att hålla analyskostnaderna nere samt för att möjliggöra analys på Kemibolaget 
genomfördes analyserna med en portabel apparatur.  

5.1.1 Utrustning och material  
Analyserna genomfördes med hjälp av en HACH DR2010 mikroprocessorbaserad 
enkelstrålespektrofotometer genom Zinconmetoden för vatten och avloppsvatten. 
Analysmetoden har en praktisk detektionsgräns på 0,04 mg/l zink och spridningen ±0,008 
mg/l zink och ger värden på 0-2,0 mg/l zink. 
 
För filtrering användes Sartorius Minisart sterila engångsmembranfilter vars 
användningsområden är borttagande av partiklar, ultrarening och förfiltrering. De har en 
diameter på 26 mm och en filteryta på 5,3 cm2 och porstorleken 0,2 µm. 

5.1.2 Genomförande 
Trettiomilliliterssprutorna syratvättade i minst två timmar med cirka tioprocentig 
salpetersyralösning. Därefter sköljdes de med destillerat vatten i fyra omgångar minst lika 
långa som syratvätten. Sist torkades de dammfritt. Sprutkolvarna tvättades i destillerat vatten 
tre gånger och minst två timmar varje gång.  
 
Proverna filtrerades med membranfilter som först mättats med ungefär tre milliliter av provet. 
Därefter mättes tre delar destillerat vatten och en del filtrerat prov upp i mätkolven för analys. 
 
Zinconmetoden fungerar genom att zink och andra metaller i provet blir komplexbundna som 
cyanider. Man tillsätter cyklohexanon för att selektera zinkjonerna från de övriga. Zinken 
reagerar därefter med 2-karboxy-2’-hydroxy-5’-sulfoforamazylbensen (zincon). Alla analyser 
genomfördes efter justering av surhetsgraden till pH mellan fyra och fem för att undvika 
utfällning av zink samt bildning av cyanid. 
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5.2 Beskrivning av försök 
Provtagningar gjordes vid ett flertal tillfällen ute på stationerna. Vid analyserna uppstod 
problem med grumlighet i samband med tillsatsen av cyklohexanon i vissa prover. Problemet 
verkade ha att göra med membranens kapacitet varvid det var större problem vid mer 
nedsmutsat vatten och större problem vid pH-värden med högre zinkhalter. Därför späddes 
proverna med tre delar vatten, vilket är mer än nödvändigt, för att försöka undvika 
överbelastning av membranet. För att få mer tillförlitliga resultat gjordes minst tre analyser på 
varje prov och ett snittvärde beräknades. 

5.2.1 Förberedelser inför provtagning 
Ett reagensnollprov utfördes allra först för att räkna bort egenfärgen hos reagenset som ger ett 
tillskott på zinkhalten vid följande analyser. Resultatet blev 0,39 mg Zn/l. 
 
En analys gjorde med zinkstandard om 0,5 mg Zn/l för försäkring om att metodiken och 
apparaturen var korrekt vid analyserna. Resultatet blev 0,49 mg Zn/l vilket stämmer bra med 
förväntat resultat. 

5.2.2 Analyser av pH-justerat vatten 
Vid en första provtagning på bensinstationerna den 29 mars hade vattenreningen i Nacka 
Strand haft stora problem under helgen och vattnet såg mycket smutsigt ut och var därför inte 
representativa att göra analys på. Provet från Hammarby Sjöstad portionerades i sju delar och 
en pH-justering gjordes för att se hur zinkhalten varierar med surhetsgraden inom ett större 
intervall. 
 
Analyser gjordes på vattnet för att avgöra i vilket pH-intervall halten av zinkjoner är lägst och 
resultatet kan ses i diagram 1. 
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Diagram 1: Analysresultat vid pH-justering av prov 29 mars 2005  från Hammarby Sjöstad 
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Vid den andra provtagningen den 6 april hade bensinstationerna åtgärdat sina tidigare 
problem och vattenreningen fungerade klart bättre. 20 liter vatten från Nacka Strand samt 25 
liter vatten från Hammarby Sjöstad frystes in för kommande analyser av polermetoder. Ett av 
proverna delades upp i åtta portioner och surhetsgraden justerades inom ett snävare intervall 
än vid första provtagningen för att få en aning bättre uppfattning om det optimala pH-värdet 
och man kan utläsa detta i diagram 2.  
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Om man jämför de olika resultaten efter analyserna på vatten från Hammarby Sjöstad och 
Nacka strand, se diagram 3, kan man se att zinkhalterna har ungefär samma haltvariation över 
ett skiftande pH-värde. 
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Diagram 3: Analysresultat för Nacka Strand och Hammarby Sjöstad. Serie1: Hammarby 
Sjöstad, Serie 2: Nacka Strand. 

Diagram 2: Analysresultat vid pH-justering av prov från Nacka Strand 6 april 2005. 
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5.2.3 Slutsats efter pH-justering  
Efter analyser på vatten med olika surhetsgrader dras slutsatsen att pH bör ligga mellan 8,6-
9,2 för att få minimala halter löst zink i vattnet. Halterna från vatten med normalt pH till 
optimalt pH minskar med uppåt 60 % från 1,55 mg/l till 0,62 mg/l samt 1,30 mg/l till 0,80 
mg/l. Halten zink som finns i suspenderad form och som därmed skulle kunna filtreras bort 
var vid försök med vatten från Nacka Strand 0,35 mg/l, d.v.s zinkhalten ökade med 26 % då 
vattnet surgjordes till pH mellan 4 och 5 före filtreringen. Vid Hammarby Sjöstad minskade 
halten med 0,16 mg/l, d.v.s 10 %. 
 
När man tittar på alternativa reningsmetoder är en viktig del vilken form zinken föreligger i 
och denna beror i sin tur på surhetsgraden i vattnet. Vid surgörning av prover till pH 4 följt av 
analys kan man avgöra vilken andel löst zink som finns i vattnet eftersom i princip all zink då 
bör befinna sig i jonform vilket kan ses i figur 7.  
 
Analyserna visar att andelen zink i löst form var mellan 68-90 % i vattnet vid normala pH-
värden. Det innebär alltså att en del av zinken befinner sig i fast form och borde kunna 
sedimenteras bort. Dessa partiklar är troligtvis för små eller påverkas negativt av 
komplexbildaren NTA som finns i vattnet och blir därför inte en del av slammet, vilket vore 
önskvärt. 

5.2.4 Analyser av NTA-fritt vatten 
Vid biltvätten i Nacka Strand användes under en längre period tvättmedel utan NTA. Efter en 
vecka togs prover som även användes vid utvärdering av sandfilter samt torvfilter. Möjligtvis 
innehöll vattnet fortfarande rester av NTA men eftersom tvättsäsongen varierar var det ändå 
viktigt att inte vänta för länge med provtagning för att kunna jämföra resultaten. Man kan se i 
diagram 4 hur zinkhalten har sjunkit något jämfört med tre veckor tidigare. Det togs dock 
även prover nästan tre veckor senare från samma station. Detta gjordes för att säkert kunna 
säga att tvättvattnet innehåller mycket lite NTA och för att mer säkert kunna avgöra om 
komplexbildaren påverkar zinkutfällningens pH-beroende samt graden av zink som fälls ut. 
Resultaten kan utläsas i diagram 5.  
 
För att kunna avgöra om det är troligt att NTA påverkar utfällningen av zink mer eller mindre 
vid olika surhetsgrader kan man jämföra variationen med pH och halten av zinkjoner på 
vatten med och utan NTA, vilket kan göras i diagram 6. Det går dock inte att med den 
jämförelsen avgöra huruvida den fria zinken binds av NTA och om den gör det lika mycket 
vid alla pH-värden eftersom proverna är tagna vid olika tillfällen och halten varierar naturligt 
under året.  
 
För att ändå försöka få en uppfattning om huruvida mer zink fälls ut om komplexbildaren inte 
är närvarande i vattnet togs prover vid samma tidpunkt vid tre andra stationer med samma 
tvättkapacitet, tvättkemikalier och reningsverk, alltså i Akalla, Hammarby Sjöstad samt 
Skärholmen och resultaten från analyserna ses i tabell 4. Vattnet från Skärholmen var ovanligt 
rent på grund av att man inte kört med lika stor mängd recirkulerat vatten som man vanligen 
gör vilket gjorde detta prov till en dålig referens till normala zinkhalter vid den här tiden på 
året. 
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Prover från övriga stationer 17 Maj 2005 pH [-] 

 
Zinkhalt [mg/l] 
Analystemperatur: 19-20 ºC 

Hammarby Sjöstad 8,05 0,22 
Akalla 7,76 0,12 
Skärholmen 8,21 0,01 
Tabell 4: Analysresultat för stationerna Hammarby Sjöstad, Akalla samt Skärholmen. 
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Diagram 4: Jämförelse av provresultat för vatten från reningsverket i Nacka Strand 6 April 
(kurva) respektive 27 April (mätpunkter). 
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Diagram 5: Analysresultat för tvättvatten efter användning av NTA-fritt tvättmedel i en vecka 
(Serie 1) samt cirka en månad (Serie 2). 
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Diagram 6: Jämförelse mellan analyser av vanligt vatten från reningsanläggningen samt 
vatten efter användning av NTA-fritt tvättmedel i en vecka. Serie1: Hammarby Sjöstad (29 
mars), Serie 2: Nacka Strand (6 April), Serie 3: Nacka Strand (27 April), Serie 4: Nacka 
Strand (16 Maj). 
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5.2.6 Slutsatser efter analys av NTA-fritt vatten 
Resultaten visar att zinkhalterna vid övriga, likvärdiga, stationer ligger på ungefär samma 
nivåer som de vid Nacka Strand vid den tidpunkten på året, vilket tyder på att NTA inte har 
någon större effekt på andelen zink som fälls ut.  
 
Efter variation av surhetsgraden för både vatten utan NTA vid ett par tillfällen samt normalt 
tvättvatten kan man se på diagrammet 6 att dessa följer liknande mönster då det gäller 
zinkhaltens variation med pH. Halterna är dock lägre eftersom proverna har tagits vid ett 
senare tillfälle då högsäsongen för tvättverksamheten är över och vattnet därför naturligt 
innehåller mindre mängd zink.   
 
Komplexbildaren verkar inte heller påverka funktionen hos sandfilter på något sett då senare 
försök gav i princip samma halter före och efter sandfilter för vatten med och utan NTA. 

5.2.6 Utvärdering av sandfilter 
Fyra typer av vatten kördes genom ett testfilter på företaget DynaSand. Två prover togs från 
vattenreningsanläggningen i Nacka Strand. Ett var vanligt tvättvatten och det andra var 
tvättvatten efter en veckas användning av tvättkemikalier utan komplexbildaren NTA. En del 
vatten av vardera prov pH-justerades till cirka 8,9. Körningen genom testfiltret utfördes 
genom att man lät vattnet silas i 1,5 minuter för att få representativ renhet av sanden. Prov 
togs sedan av efterkommande vattenflöde genom filtret. Mellan varje prov spolades sanden 
av. 
 
Vattnet med ojusterat pH med och utan NTA analyserades med standardmetod 2540D med 
glasfiberfilter av tekniker på företaget DynaSand för att avgöra halten suspenderade ämnen i 
vattnet från biltvätten. Halterna låg på 112 mg/l respektive 98mg/l, vilket innebär att försöken 
gjordes med sandkorn med 1,2-1,6 mm i diameter. 
 
Sandfilter diskussion 
Zinkhalterna minskade med 51 % (från 1,09 mg/l till 0,53 mg/l) för vattnet som inte pH-
justerades och 68 % (från 1,09 mg/l till 0,35 mg/l ) för det med optimalt pH. För 
vattenproverna utan NTA minskade zinkhalterna med 9 % (från 0,56 mg/l till 0,51 mg/l) 
respektive 46 % (från 0,56 mg/l till 0,30 mg/l) men trovärdigheten i dessa resultat kan 
diskuteras. Zinkhalten på det ofiltrerade vattenprovet var onaturligt låg (0,56 mg/l) om man 
jämför med halterna på vattenproverna som tagits nio dagar tidigare (1,09 mg/l). Man kan se 
på halterna på de båda filtrerade proverna att zinkhalterna på proverna som tagits nio dagar 
senare ligger en aning högre än de tidigare, vilket är logiskt med tanke på att halterna sjunker 
kontinuerligt under våren. Halten på det ofiltrerade vattenprovet vid det senare 
provtagningstillfället bör ha legat strax över 1 mg/l och skälet till analysresultat ligger 
troligtvis i mätosäkerheter.  
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5.2.7 Utvärdering av torvfilter 
Axon Miljöfilter har byggt ett testtorvfilter enligt principskissen figur 13. 
 

 
Figur 13: Skiss över testtorvfiltret 
 
Dimensionering av vattenflödet i testtorvfiltret 
Om man uppskattar utgående zinkhalten till ett snittvärde på 2,3 mg Zn/biltvätt kan torvfiltret 
dimensioneras enligt följande: 
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Allra först befuktades torven i två dygn med avjoniserat rumstempererat vatten. Därefter 
kördes flera olika vattenprover genom testfiltret med olika flöden. Två prover togs från 
vattenreningsanläggningen i Nacka Strand. Ett var vanligt tvättvatten och det andra var 
tvättvatten efter en veckas användning av tvättkemikalier utan komplexbildaren NTA. Fem 
liter vatten av vardera prov pumpades genom filtret med ett så litet flöde så att vattnet hade 
minst en timmes uppehållstid i filtret, detta för att torven skulle kunna sorbera med full 
kapacitet. Därefter pumpades fem liter vatten från Hammarby Sjöstads 
vattenreningsanläggning som hämtats samma dag som det från Nacka Strand med NTA med 
nästan en timmes uppehållstid. Prover för analys togs vid varje tillfälle då det sista vattnet 
pumpades in i filtret för att vara säker på att det vatten som kom ut inte var från vatten som 
körts igenom filtret tidigare och resulteten från analyserna kan utläsas i tabell 5. 
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För att få maximalt upptag av zink krävs att all zink är joniserad. Om man har ett pH-värde 
under 6 föreligger i princip all zink i jonform vilket kan ses i figur 7. Tvättvattnet från 
vattenreningsanläggningen har naturligt högre pH-värde men eftersom torven har en 
surgörande effekt hade surhetsgraden i vattnet vid utflödet sjunkit till närmare 5 för varje prov 
så en manuell pH-justering var inte nödvändig.  
 
Prov Halt före torvfiltrering  

[mg Zn/l] 
Halt efter torvfiltrering  
[mg Zn/l] 

Nacka Strand 6 April 1,09 0,17 
Nacka Strand utan NTA 27 April 0,56 0,09 
Hammarby Sjöstad 29 Mars 1,13 0,16 
Tabell 5: Analysresultat efter torvfiltrering 
 
Torvfilter diskussion 
Analysresultaten visar att zinkhalterna sjönk med runt 85 % för alla vattenprover som 
pumpades genom torvfiltret, vilket är mycket goda resultat. Ett problem är att torvfiltret har 
en begränsad kapacitet då torven successivt mättas allteftersom med zink sorberas på ytorna 
och den kommer att vara effektivast då den är ny och helt omättad. Därför bör man om man 
använder sig av torvfilter förslagsvis dimensionera filtret för ett års användning och byta 
torven i början av varje tvättsäsong. Detta för att försäkra sig om att den nästan helt mättade 
torven används under sommaren, då vattnet innehåller som minst zink så att filtret fungerar 
bäst då det behövs mest. Dessutom kommer den kanske att vara ojämn om det bildas en 
bakteriefilm vid inloppet som måste skrapas bort med jämna mellanrum.  
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6. Förstudier inför pilotprojekt 
Före installation av ett torv- eller sandfilter i en pilotanläggning måste alla för- och nackdelar 
vägas mellan de olika alternativen för att kunna avgöra vilken polermetod som är mest 
fördelaktig samt studier i hur systemet kan påverkas i övrigt av nya förhållanden såsom 
ändrad surhetsgrad genom tillsats av en ny kemikalie. Även aspekter som tillgängligt 
utrymme måste utredas. 

6.1 Kostnader 
Då det gäller en vinstgivande verksamhet som inte har några strikta myndighetskrav på sig att 
förbättra sig är det mycket svårt att motivera en investering i deras befintliga 
vattenreningsverk. Varje kostnad i form av inköp, installation, underhåll samt drift som 
tillkommer efter förändringen minskar givetvis dess förtjänst och skillnaderna i kostnad för de 
olika alternativen av anläggningar kan vara av avgörande karaktär. 

6.1.1 Kostnader för sandfilter 
Inköp av ett kontinuerligt sandfilter av den minsta storleken kostar ungefär 90 000 SEK 
exklusive monteringskostnader. Efter kontakt med företaget som tillhandahåller dessa filter 
har det visat sig möjligt att eventuellt köpa ett före detta testfilter vilket skulle kosta runt 60 
000 SEK istället. Det är även möjligt att göra ett tillfälligt pilottest under enstaka veckor till 
ett pris av 1 500 SEK per vecka samt installationskostnader.  
 
För att driva ett kontinuerligt sandfilter krävs den el som pumpen behöver för att föra upp det 
utgående vattnet från reningsverket till toppen av sandfiltret samt energi för att driva 
kompressorn som reglerar den tryckluft som kommer till sandpumpen. Sanden är mycket tålig 
och slits ner väldigt sakta. Ungefär 5-10 % av vattnet som passerar sandfiltret är smutsvatten 
som måste sedimenteras och i slutändan erhåller man en viss mängd slam som behöver 
deponeras. Efter 4-6 års drift måste mammutpumpen bytas ut men detta medför endast 
marginella kostnader. (38) 

 
Den huvudsakliga kostnaden för en komplett installerad sandfilteranläggning är därmed 
inköps- och installations- kostnaden.   

6.1.2 Kostnader för torvfilter 
Ett kubikmeter stort torvfilter av den enklaste modellen (cylinderformat) kostar efter uppgift 
från tillverkaren cirka 15 000 SEK. Torven kostar för tillfället nästan 5 500 SEK per 
kubikmeter. För de stora biltvättarna kommer det är krävas strax över en kubikmeter torv 
varje år vilket medför en årlig driftkostnad på lite över 6 000 SEK. Den förbrukade torven 
kräver omhändertagande av Ragnsells. Beroende på sammansättningen kommer detta att 
generera en utgift på 400-2 000 SEK per ton torv som hämtas. (37) 
 
För torvfiltret krävs liksom för sandfiltret energi för att driva den pump som för vattnet till 
och genom filtret. Dessutom tillkommer kostnaderna för underhållet av filtret då personalen 
som arbetar på bensinstationen troligtvis inte klarar av att genomföra utbytet av gammal torv 
samt undersökningen om filtret fungerar tillfredsställande och inte har satts igen av en 
bakteriefilm eller att torven har mättats och sorption av zink inte längre förekommer. 
 
 
 



 
 

  
 40(60)  
 

Ett torvfilter innebär alltså mycket lägre investeringskostnader än ett sandfilter men kostar å 
andra sidan åtskilliga fler tusenlappar varje år att ha i drift. Det genererar även mycket större 
mängder avfall (torv förorenat med bland annat zink) vilket även måste tas i beaktning både i 
form av direkta kostnader samt onödig belastning av miljön, en samhällskostnad. 

6.1.3 Övriga kostnader 
För båda polermetoderna krävs en justering av surhetsgraden i reningsverket vilket medför en 
kostnad i form av tillsats av buffertkemikalie. Dessa kemikaliers pris varierar mycket kraftigt 
och de dyrare kostar flera tusen kronor per kilo och det billigaste under tiokronan. 

6.2 Förändringar i systemet 
Vid installation av ett polersteg i anknytning till ett befintligt reningsverk på en fordonstvätt 
kommer ett antal pH-justeringar att krävas för att det ska fungera optimalt och denna 
förändring innebär i sin tur att de nedbrytande bakterierna kommer att påverkas samt att en 
lämplig buffertkemikalie kommer att behövas. 

6.2.1 Bakterier och miljö 
I de biologiska reningsverken tillsätts varken bakterier eller näringsämnen för att gynna 
organismernas tillväxt. Man låter helt enkelt en naturlig bakterieflora växa till sig och arbeta 
med nedbrytningen av de olika ämnena i avloppsvattnet såsom oljerester. Om man ändrar 
levnadsförhållandena för dessa bakterier kommer de givetvis att reagera. Å andra sidan kan 
bakterierna även gynnas av att även andra metaller såsom koppar, kadmium och bly fälls ut 
vid det högre pH-värdet. Dessa är toxiska för organismerna i löst form och därmed ger kanske 
pH-justeringen ingen synlig effekt alls om de positiva effekterna väger lika tungt som de 
negativa effekterna som de andra metallerna ger gör. 
 
Man har i ett biologiskt forskningsprogram studerat hur bakterier anpassar sig till förändringar 
i miljön genom regulatoriska signaler som används för att styra bakteriens uppträdande. För 
de flesta mikroorganismer pågår naturligt ständiga växlingar mellan kyla och värme, 
välmående till svält samt förekomst av olika giftiga substanser. Bakterierna måste, för att 
överleva och för att gynnas relativt andra organismer, kunna ändra sin metabolism i 
överensstämmelse med omvärldens skiftningar. Detta kan innebära tillverkning av nya 
proteiner samt avbrott i syntes av andra proteiner. Bakterierna åstadkommer detta genom 
reglering på transkriptionsnivå, alltså genom signaler från bakteriens levnadsmiljö till 
regulatorproteiner som kan göra justeringarna som krävs. Bakterier har alltså en otrolig 
förmåga att anpassa sig naturligt sett och därför borde inte en smärre skiftning i pH i systemet 
ge alltför allvarliga effekter. (35) 

6.2.2 Buffertkemikalier 
Surhetsgraden i vattnet från tvätthallen varierar med tiden men ligger oftast en bit över pH 7. 
För att kunna hålla zinken i vattnet i en stabil form konstant krävs en buffertkemikalie. Med 
buffertkemikalie menas ett ämne som gör att tillsatser av både surgörande ämnen samt 
alkaliska ämnen såsom tvättkemikalierna som används i hallen inte kommer att påverka pH-
värdet i vattnet nämnvärt. Vilken buffert som används avgör kring vilket pH vattnet i det 
biologiska reningsverket kommer att ligga och den kommer även i sig att vara en förorenande 
faktor och måste därför väljas med omsorg. (18) 
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Varje buffert är effektiv i ett kort pH-intervall (pKa ±1) och de flesta av de vanligast 
förekommande buffertarna är organiska ämnen, många innehållandes fenolringar. Organiska 
ämnen är något som man helst vill undvika att tillföra vattnet av miljömässiga skäl och även 
för att bakterierna kan bryta ner buffertkemikalien. Buffertar fungerar allra bäst då 
koncentrationerna av syra och bas är lika stora, det vill säga pH är pKa eftersom de i det 
området kan stå emot förändringar i surhetsgrad effektivast, vilket illustreras i figur 14. Därför 
är det givetvis mest fördelaktigt om man kan skapa en buffert vars pKa ligger precis vid 
samma pH som man vill hålla vattnet vid i reningsverket. 
 
Det finns ett flertal problem som kommer att uppkomma då man ska bestämma 
buffertkemikalien och diverse parametrar som har med den att göra. För det första kommer 
vägsaltet som tillförs vattenreningen att påverka bufferten genom att jonstyrkan då även 
kommer att influeras. Desto fler joner som finns i lösningen desto mer kommer andra joner att 
”skyddas”, däribland buffertkomponenter. Dels kommer koldioxid från luften att absorberas 
av vattnet och sänka dess pH. Därmed påverkas pKa-värdet  enligt Debye-Hückels formel (där 
pKa’ är det nya pKa-värdet efter tillsats av joner): 
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Utspädning kommer även att påverka bufferten genom att koncentrationen av joner förändras 
så man får utarbeta ett doseringssystem av bufferten som har lite marginal eller som regleras 
att vattentillfödet. Temperaturen har även effekt på buffertsystemet och effekten kan 
beskrivas med termen pKa/dT och olika buffertar påverkas olika mycket av 
temperaturskillnader. Ett annat problem då man bestämmer vilken buffert som ska användas i 
systemet är att dess joner varken får fungera nedbrytande på andra komponenter eller ge andra 
oönskade effekter.  
 
Sammanfattningsvis är det relativt komplicerat att designa en buffert som ska fungera i ett 
vattenreningsverk som påverkas från flera håll under säsongens lopp. Tankarna i finns 
nedgrävna i marken bredvid bensinmackarna och man slösar helst inte pengar på energi för 
uppvärmning så det är stor skillnad på temperaturen en varm sommardag och en frostig 
vinternatt. Vägarna saltas bara under vinterhalvåret så även jonstyrkan varierar kraftigt under 
årets lopp. Dessutom är det svårt att förutsäga hur parametrarna kommer att förändras med 
tiden och på det sättet delvis komma åt problemet. Miljömässigt sett vill man heller inte 
överdosera bufferten. (18) 
 
Efter studier av olika buffertkemikalier med rimliga pKa-värden har de flesta uteslutits på 
grund olika skäl. Många är tveksamma ur miljö- och hälsosynpunkt och de flesta är dessutom 
alldeles för dyra.  
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De ämnen som kan vara intressanta att titta närmare på att fosfater och karbonater som är 
naturligt förekommande och billiga. Problemet är att med fosfater kan man inte buffra upp 
tillräckligt högt för optimal utfällning av zink och med karbonater finns det risk för 
kalkutfällningar som orsakar fläckar på bilarna. Men i relation till problemen med de andra 
buffertarna överväger ändå fördelarna med fosfaterna och karbonaterna. 
 
Om en buffert ska ligga i utkanten av sitt buffringsområde är den extra känslig för tillsatser av 
syra respektive bas beroende på i vilken ände den ligger men däremot extra tålig åt det andra 
hållet. I fallet karbonater blir detta ett problem eftersom man vill ligga vid ett så lågt pH som 
möjligt där bufferten blir mer känslig för syror och vattnet som tillförs reningsverket hela 
tiden kommer att vara surare än vad som är önskat. Därmed kommer mer buffert att behövas 
för att motverka denna försurning av systemet. Karbonatbufferten kommer dock ändå att 
utvärderas för att avgöra hur pass känslig den är.  
 
Ett tredje alternativ som kan vara intressant är en kombinationsbuffert där man blandar 
karbonatbufferten med fosfatbufferten och på så vis garanterar att pH ligger mellan de båda 
buffringsområdet vare sig om bas eller syra tillförs reningsverket. Frågan är om pH fluktuerar 
kraftigt i pH där emellan och i vilka proportioner de båda buffertarna ska blandas. 
 
I frågan huruvida det är lätt att överdosera och vad som händer då är det olika med de olika 
buffertkemikalierna men generellt sett kan man säga att överdosering medför en mycket liten 
risk. Möjligtvis ökar pH lite över det optimala men det största problemet är ändå att det 
medför en onödig kostnad och en onödig belastning på miljön. 
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7. Experiment med buffertkemikalier inför pilotprojekt 
Kapitlet är ej offentligt. 
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8. Kostnadsberäkning för buffertkemikalie 
Kapitlet är ej offentligt. 
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9. Diskussion 
Det har varit mycket intressant att ha studerat och försökt lösa problemet med zinkutsläpp 
från biltvättar. Det är så många olika aspekter som spelar in som man i första ögonblicket inte 
har en tanke på. Personligen har jag erfarit att otroligt mycket kan gå fel i det laborativa 
arbetet och det är kritiskt att vara noggrann och repetitiv för att försöka undvika för stora fel i 
analysresultaten. Dessutom finns det oerhört stora praktiska begränsningar att förändra 
reningsverken på stationerna eftersom att det dels råder det brist på kunskap och engagemang 
rent allmänt i branschen och även finns en så enkel men ändå så viktig aspekt som brist på 
utrymme att ta hänsyn till. Den största käppen i hjulet har dock varit den ekonomiska 
motivationen och begränsningen. Att vara miljövänlig innebär olyckligtvis inte alltid en vinst 
för företaget och detta kommer förståeligt alltid i första rummet. Det enda som kan påverka 
detta är tryck från myndigheter eller kunder och i fallet zink i biltvättar existerar inte något 
sådant. Man har erhållit utsläppsparametrar att följa men om dessa överskrids finns det inga 
straffavgifter eller press på förbättring. Vad gäller kunder på biltvättarna tror jag att de flesta 
faktiskt inte ens ha en aning om att det finns reningsverk bakom ena väggen i tvättgatan och 
även om de visste mer är det inte säkert att de skulle vara beredda att betala hur mycket som 
helst för att tvätta miljövänligt. 

9.1 Felkällor 
Det finns många skäl till att resultaten vid analyserna inte skulle vara 100 % korrekta och jag 
har försökt sammanställa dessa faktorer. Självklart adderar alla till en viss felmarginal men 
felen är relativt små sammantaget och ger trots allt resultat som kan ses som tillförlitliga för 
vägledning. Prover som skickas in till laboratorium har resultat med felmarginalen ± 25 %, 
och jag uppskattar inte mina analyser som sämre än dessa med tanke på att minst tre analyser 
gjordes på alla proven varvid snittvärden beräknades. Vid ett tillfälle togs ett stickprov och 
analyserades både på professionellt laboratorium och av mig vid Kemibolaget och skillnaden 
mellan resultaten låg inom ± 25 % marginal. 
 
pH-justering 
· Prover kan ha kontaminerats. 
· Analysmetoden är ej exakt i sig. 
· Membranen blev eventuellt inte helt mättade i vissa fall trots genomsläpp av tvättvatten. 
· Membranet överbelastades. 
· Viss utspädning sker vid pH-justering 
· Vid pipettering av cyklohexanon är mängden ej hundra procent exakt. 
· Analyserna ej gjorda omedelbart efter provtagning av vatten och nedfrysningen kan ha 
påverkat proverna. 
· Vid utspädning fås ej exakt uppmätta mängder. 
· Materialet som användes flera gånger blev eventuellt inte helt rena vid diskning. 
· Väntetiden för reagenset var inte exakt lika lång vid varje analys. 
· Det var inte samma pH i vattnet vid alla analyser efter justeringen. 
· Kyvetter och mätglas var ej helt torra då de användes efter diskning. 
· Reagenset kan ha varit delvis oupplöst. 
· Eventuell liten grumlighet efter tillsats av cyklohexanon kan ha uppkommit i vissa fall och 
stört ljusgenomsläppet i spektrofotometern. 
· Det är olika temperatur på vattnet vid analys och i reningssystemet 
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Buffert 
· Förhållandena temperatur och salthalt varierar över året och analyser gjordes enbart med 
vatten från ett provtagningstillfälle. 
·  Vid tillsats av vatten och buffert var mängderna ej exakta. 

9.2 Fortsatt diskussion och slutsatser 
Efter litteraturstudier och experiment har jag utifrån de förutsättningar som finns dragit vissa 
slutsatser som berör zinkutsläpp från biltvättar. 
 
Även om zinkutsläppen från biltvättarna idag veterligen inte utgör ett direkt problem för 
människors hälsa så kan det indirekt bli problem i framtiden. Det bör räcka att 
Kemikalieinspektionen höjer en varningens flagga och ett flertal studier påvisar negativa 
effekter av zink i djur och natur för att faktiskt skärpa kontrollen över utsläppen i samhället. 
Att det dessutom bidrar till problem för reningsverken som leder till ökade avfallsmängder 
förmildrar inte omständigheterna. Sedan kan man givetvis diskutera om förbättrad rening i 
biltvättarna är den bästa lösningen till problemet. Min åsikt är att det alltid mest logiskt att i 
första hand titta på roten i problemet och avgöra om zinken kan undvika att hamna i vattnet 
från första början. Om utsläppskällorna för zink kunde minimeras på ett miljövänligt sätt är 
den lösningen självklart att föredra i första hand. I detta fall är det i princip omöjligt att 
minska den inkommande zinktillförseln från bildelar exempelvis men det är däremot möjligt 
att eliminera en stor zinkkälla; materialet i tvätthallen. Man har på Statoil märkt att i nya 
tvätthallar ligger zinkhalterna otroligt högt och detta beror på att material som tvätthallen är 
uppbyggd av självklart måste vara vattenbeständiga och är därför galvaniserade och dessa 
släpper zink allra mest i början. Om man istället byggde hallar med rostfritt stål skulle man 
kunna slippa zinktillskottet från tvätthallen på ett enkelt men inledningsvis kostsamt sätt. 
 
I och med att människor blir mer och mer miljöintresserade och efterfrågar bättre alternativ 
numera skulle det kanske behövas lite mer arbete och uppmärksammande från SIS 
Miljömärkning att informera om och uppmuntra svanmärkningen av biltvättar. Kanske kan 
det vara en bra startpunkt för lite mer engagemang hos alla inblandade parter i problemet att 
göra mer. 
 
Efter att ha studerat alternativen till rening har jag kommit fram till att en utfällning av zink 
genom buffring av pH i vattnet med ämnen som även buffrar i naturen i kombination med ett 
kontinuerligt sandfilter är det bästa alternativet att arbeta vidare med fullskaligt.  
 
Om zinken ska fällas ut maximalt bör pH i vattnet ligga mellan 8,6 och 9,2 och detta kan 
åstadkommas genom tillsats av en buffert. Det är viktigt att öka halterna av buffert sakta och 
kontrollerat för att undvika allvarliga effekter på mikroorganismer på grund av höjningen av 
pH-värdet samt för att ta fram en lämplig halt av bufferten. Om halten blir för hög kommer 
pH att bli för högt och om den är för låg kommer buffringen att bli för dålig. Eftersom 
buffertkemikalien måste vara billig och bra för naturen begränsas alternativen drastiskt och 
kombinationen karbonat/fosfat verkar vara det bästa alternativet. Tack vare att det alkaliska 
saltet är baserat på ämnen som ger hög lösningsgrad i vatten kan bufferten göras 
högkoncentrerad . Detta medför i sin tur mindre mängder att transportera och hantera vilket är 
miljövänligast och enklast.   
Karbonater och fosfater är ämnen som buffrar i naturen men som var och en för sig buffrar för 
högt och för lågt mot vad som önskas i vattnet i de biologiska reningsverken. Däremot 
påverkar de varandra och kombination var labmässigt sett en mer lyckad blandning.  
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Däremot är jag mycket osäker på hur de kommer att fungera i praktiken eftersom jag 
misstänker att doseringen måste vara ganska exakt och beroende av vattnets kvalitet för att ge 
en stabil och bra buffring. Dessutom är det tyvärr kanske så att det kommer att krävas mycket 
höga koncentrationer av bufferten. Om så blir fallet blir den kanske inte tillräckligt billig för 
att kunna användas i kommersiella syften och för stora mängder kemikalier för att det ska 
löna sig miljömässigt sätt. Även om det är naturliga ämnen är det i slutändan kemikalier som 
framställs, blandas och transporteras och även det belastar naturen. 
 
Jonbytare, membranfilter och indunstare är polermetoder som helt kan bortses från fallet 
zinkutsläpp från biltvättar. Ett torvfilter fungerar bra i den aspekten att det tar upp zinkjonerna 
effektivt men det innebär även stora mängder avfall och underhåll och sådant måste tas 
hänsyn till. Sandfiltret däremot tar inte upp lika stora mängder zink eftersom det plockar 
partiklar och inte joner. Det är enklare att se till att allt zink befinner sig i jonform, genom att 
justera pH till under 6, än att få all zink utfällt. Mängden zink som kan fällas ut och renas med 
sanden är ändå så pass stor att det får anses vara ett väldigt bra alternativ enligt mig. Att man 
sedan får en mindre mängd slam med hög zinkkoncentration och att det har en jämn och 
kontinuerlig drift gör sandfiltret till ett klart bättre alternativ än torvfiltret i min mening. 
 
Komplexbildaren NTA som finns i tvättvattnet verkar inte ha några större negativa effekter på 
zinkutfällningen behöver ur den aspekten inte bytas ut. Däremot vore den bra att byta ut om 
bra alternativ dyker upp på marknaden eftersom den i sig inte är särskilt bra miljömässigt. 
 
Så efter alla litterära studier och diverse experiment tycker jag att ett sandfilter i kombination 
med en pH-höjande buffert är ett mycket bra alternativ om man är villig att investera lite 
pengar för att sänka zinkhalterna i utgående vatten men frågan är om halterna kommer att 
sjunka tillräckligt mycket och om den bufferten som jag tagit fram är tillräckligt bra? Detta är 
frågor som ytterligare experiment på fullskalig nivå måste besvara. Om resultaten är för 
dåliga anser jag att nästa steg är att antingen finna en annan buffertkemikalie eller bygga om 
tvätthallarna och använda rostfritt stål istället för galvaniserat material. Det senare alternativet 
må vara mer kostnadskrävande men är troligtvis det bästa eftersom det är svårt att finna 
buffertar som är miljömässigt riktiga och som buffrar i önskat intervall. I sista hand kan ett 
torvfilter övervägas att användas i kombination med en pH-sänkande buffert. 
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10. Förslag till fortsatt arbete 
Rekommendationer givna utifrån resultaten från småskaliga labexperiment kan ligga en bit 
ifrån de optimala vid fullskalig verksamhet med ger en hänvisning om dessa. Det är därför 
självklart viktigt att arbeta vidare med ett pilotprojekt ute på biltvättarna och göra de 
korrigeringar som behövs. Dessutom finns det även en del praktiska aspekter som måste 
utformas.  

10.1 Pilotprojektets utformning 
De saker som man behöver ta reda på under pilotprojektet är: 
· Ta fram lämplig koncentration av buffertkemikalier och bästa doseringsmetod.  
· Avgöra om buffertkemikalien har några negativa effekter på bakteriekulturen eller 
tvättresultatet. 
· Avgöra huruvida det räcker med pH-justering för att ta bort zinken eller om sandfilter är 
nödvändigt. 
 
För att svara på de viktiga frågeställningar behöver man först och främst bestämma vilken typ 
av buffertkemikalie som ska användas och vilken koncentration man behöver. Jag föreslår 
efter utvärderingen av mina experiment att en lämplig buffert i bra dos är 
kombinationsbufferten karbonat/fosfat i koncentrationerna 25/10 mM. Det är en vanlig 
molaritet vid användning av buffertkemikalier och den bör ge ett pH-värde nära det optimala. 
Däremot är den inte lika stabil som buffertar med pKa närmare det önskade pH-värdet i 
vattnet i det biologiska reningsverket och det är därför viktigt att ta reda på om pH-värdet har 
en tendens att fluktuera för mycket. 
 
Därefter måste man avgöra vilken doseringsutrustning som man ska använda vid portionering 
av buffertkemikalien. Antingen använder man en pH-mätare som känner av förändringar i 
surhetsgraden och då ökar dosen eller så använder man en apparat som doserar beroende på 
hur stort inkommande vattenflöde är. Det senare alternativet är klart billigare och enklare att 
underhålla och är antagligen därför att föredra i detta fall. Dessutom är det viktigt att öka pH-
värdet försiktigt i början för att göra det lättare för bakteriekulturen att anpassa sig och trivas. 
 
Jag föreslår att man installerar samma buffertsystem på två likvärdiga biltvättar men 
installerar bara ett sandfilter på den ena reningsanläggningen. Därefter kör man systemet 
under en tvättsäsong och tar kontinuerligt prover från de båda biltvättarna och analyserar 
zinkhalten. Man kan då relativt säkert avgöra om ett sandfilter är nödvändigt eller inte. 
Dessutom är det viktigt att låta testet fortlöpa under hela säsongen eftersom man då kan 
bestämma huruvida bufferten behöver doseras annorlunda vid olika tidpunkter på säsongen. 
 
Man får även vara uppmärksam på om kunderna klagar ovanligt mycket över ett undermåligt 
tvättresultat eller man kanske till och med ska utföra intervjuer med kunderna under en period 
för att säkert avgöra att de fortfarande är nöjda efter förändringarna i systemet. Det är ju ingen 
mening att bygga om ett reningsverk för att få bort zinken om ombyggnationerna även leder 
till att skrämma bort alla kunder. 
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10.2 Ytterligare arbete  
Om det visar sig att pilotprojektet ger alldeles för dåliga resultat och zinkhalterna fortfarande 
är alldeles för höga eller om tvättresultaten blir mycket försämrade kan man överväga andra 
förändringar. 
 
Om bufferten visar sig ge kalkfläckar på bilarna eller ger ett alltför fluktuerande pH-värde i 
rimliga koncentrationer måste man finna andra utvägar. Kanske är det ändå nödvändigt att ta 
till en buffert som har pKa-värde nära det optimala men som kanske kostar lite mer. 
 
Torvfiltret gav under experimenten bra resultat med avseende på zinkhalterna men ansågs 
vara för underhållskrävande och ostabilt. Det är dock fortfarande ett rimligt alternativ som 
kan fungera och som inte bör avskrivas helt. Om man väljer att testa ett torvfilter måste man 
även ta fram en ny buffertkemikalie som ger pH strax under 6.  
 
Ett sista alternativ är att helt enkelt försöka eliminera hela zinkproblemet. Att helt enkelt se 
till att materialet i tvätthallarna inte är galvaniserat och kan släppa så mycket zink. Visst är det 
dyrare med rostfritt stål men i längden kan det mycket väl löna sig med en sådan investering. 
De andra zinkkällorna är emellertid svårare att påverka men det är möjligt att det räcker med 
sanering av tvätthallen. 
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12. Bilagor 
 
Bilaga 1: Analysresultat av zinkhalt i tabellform från olika provtagningar. 
 
Bilaga 2: Beräkningar inför beredningar av olika buffertlösningar. (ej offentlig) 
 
Bilaga 3: Analysresultat i tabellform vid experiment med olika buffertkemikalier. (ej 
offentlig) 
 
Bilaga 4: Analysresultat i diagramform vid experiment med olika buffertkemikalier. (ej 
offentlig) 
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Bilaga 1 
 
Prov Hammarby Sjöstad 
29 Mars 2005 

 

pH [-] 

Prov: Temperatur 14,2ºC, pH 7,52 

Zinkhalt [mg/l] 

Analystemperatur: 20-23 ºC

1 4,37 1,71 
2 7,52 1,55 
3 8,01 1,37 
4 8,84 0,62 
5 9,43 0,95 
6 9,95 1,37 
7 10,52 1,35 
Tabell 8: Analysresultat vid pH-justering av prov från Hammarby Sjöstad 
 
Prov Nacka Strand  
6 April 2005 
 

pH [-] 
Prov: Temperatur 14,6ºC, pH 7,35 

Zinkhalt [mg/l] 
Analystemperatur: 21-23 ºC

1 4,45 1,71 
2 7,35 1,30 
3 7,82 1,21 
4 8,25 1,19 
5 8,72 0,80 
6 9,09 0,97 
7 9,49 1,17 
8 9,63 1,13 
Tabell 9: Analysresultat  vid pH-justering av prov från Nacka Strand 
 
Prov Nacka Strand utan 
NTA 
27 April 2005 

pH [-] 
Prov: Temperatur 17,8ºC, pH 
7,65 

Zinkhalt [mg/l] 
Analystemperatur: 19-20 ºC 

1 7,65 0,56 
2 8,09 0,33 
3 8,38 0,18 
4 9,09 0,08 
5 9,48 0,18 
6 10,05 0,28 
Tabell 10: Analysresultat för tvättvatten efter användning av NTA-fritt tvättmedel i en vecka. 
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Prov Nacka Strand utan 
NTA 
16 Maj 2005 

pH [-] 
Prov: Temperatur 17,9ºC, pH 
7,76 

Zinkhalt [mg/l] 
Analystemperatur: 19-22 ºC 

1 7,76 0,30 
2 7,93 0,14 
3 8,67 0,03 
4 9,27 0,09 
5 9,82 0,14 
Tabell 11: Analysresultat för tvättvatten efter användning av NTA-fritt tvättmedel i cirka en 
månad. 
 
Prov Nacka Strand med och 
utan NTA 
18 samt 27 April 2005  

pH [-] 
Prov: Temperatur 17,8 ºC, pH 
7,74 samt 7,65 

Zinkhalt [mg/l] 
Analystemperatur: 19-22 ºC 

18 April  7,74 1,09 
27 April 7,65 0,56 
18 April efter sandfilter 7,74 0,53 
27 April efter sandfilter 7,65 0,51 
18 April pH-justerat efter 
sandfilter 

8,91 0,35 

27 April pH-justerat efter 
sandfilter 

8,87 0,30 

Tabell 12: Analysresultat före och efter testfiltrering med sandfilter. 
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Bilaga 2 
Bilagan är ej offentlig 
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Bilaga 3 
 
Bilagan är ej offentlig 
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Bilaga 4 
 
Bilagan är ej offentlig 
 


