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Förord 
 
Examensarbetet på civilingenjörsutbildningen omfattar 20 poäng, vilket motsvarar en termins 
heltidsstudier. Tanken är att så stor del av den kunskap som inhämtats under åren på Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) ska komma till användning under det att en inblick i det "verkliga 
livet" ges. Genom att ha fått förmånen att göra mitt examensarbete hos Stockholm Vatten AB 
(SV) känns det som att jag uppfyllt dessa kriterier. 
 
Stockholm Vattens arbete täcker hela hanteringen av vatten från det att det tas in från Mälaren 
till det att vattnet släpps ut igen i Saltsjön. Den helhetsbild och kunskapskälla som det skapar 
är mycket värdefull i ett examensarbete. 
 
Slamhanteringen är en aktuell och intressant fråga idag. Om slammet har en bra kvalité går 
det att använda som gödsel och bidrar därmed till att sluta kretsloppet. Om kvaliteten är dålig 
kan det inte läggas på åkrarna utan får till exempel deponeras på tipp. Tungmetaller och andra 
miljöfarliga ämnen gör att det senare alternativet måste tas till ibland, vilket ej är önskvärt. 
Genom att jobba i förebyggande syfte och hitta källorna till de miljöfarliga ämnena och 
eliminera dem, kan kvaliteten på slammet hållas på en hög nivå. 
 
Fasadrenovering och klottersanering kan vara två möjliga källor till en viss mängd 
miljöfarliga ämnen. För att ta reda på det kom det här examensarbetet till. 
 
Under arbetets gång har den kunskap som finns på Stockholm Vatten utnyttjats för att lösa 
många problem. Jag vill framhålla några personer som hjälpt mig mycket. Mina handledare 
Agneta Bergström och Cajsa Wahlberg har alltid funnits till hands för att svara på frågor. 
Peter Hugmark har hjälp till på många punkter. Jag vill också framföra ett tack till hela MI-
enheten på Stockholm Vatten för ett mycket givande och trevligt halvår. På Stockholm 
Vattens analyslaboratorium har Anna-Britt Hulterström med medhjälpare ställt upp under 
hela tiden med att analysera vattenprover och samtidigt svarat på frågor. Birgit Öster vill jag 
tacka för alla svar på frågor om slamhantering. 
 
Slutligen ett tack till min examinator vid Institutionen för Kemiteknik (KET), Avdelningen 
för Industriellt Miljöskydd (IM) på KTH, Lennart Nilson. 
 
Andreas Wiberg 
 
Stockholm, december 1998 
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Sammanfattning 
 
På avloppsreningsverk produceras stora mängder slam varje år (71400 ton 1997 vid SV:s tre 
anläggningar, Henriksdal (H), Bromma (B) och Loudden (L)). För att sluta kretsloppet är det 
en strävan från samhällets och SV:s sida att använda så mycket som möjligt av slammet som 
gödsel till mark. En återförsel av näring i så stor utsträckning som möjligt är målet. Stöd för 
detta resonemang finns i ett regeringsbeslut. Genom att det i avloppsvattnet finns miljöfarliga 
ämnen, till exempel tungmetaller, som genom reningsprocessen koncentreras i slammet, går 
det ibland inte att använda slammet som gödsel. Därför har SV sedan länge bedrivit ett 
långsiktigt förebyggande arbete i syfte att kartlägga de källor till miljöfarliga ämnen som 
finns i samhället och försöka eliminera dessa. Flera verksamheter studeras, till exempel 
industrier, tandvårds- och bilvårdsanläggningar. I det här examensarbetet har uppgiften varit 
att titta på verksamheterna fasadrenovering och klottersanering, vilka ej tidigare undersökts. 
 
Genom att prata med firmor som sysslar med dessa verksamheter och åka med ut och titta när 
arbetet utförs har de här möjliga källorna kartlagts. Dessutom har prover tagits på tvättvatten 
för att få en uppfattning om hur stor andel av inkommande föroreningar till reningsverken 
(H+B+L) fasadrenovering och klottersanering står för. I följande tabell redovisas vad dessa 
prover gett för resultat. Medianvärdet för alla provtagningar har använts. 
 
parameter mängder in 

till SV:s tre 
reningsverk 
(kg/år) 
(medelvärde) 

median för 
mängder för 
ett tillfälle, 
klotter-
sanering 

% andel in 
1000 tillfällen 
(klotter-
sanering) 

median för 
mängder 
för ett 
tillfälle, 
fasad-ren. 

% andel in 
250 tillfällen, 
(fasad-
renovering) 

BOD7 22,6×106 381,5 g 0,002 28700 g 0,03 
COD 31,3×106 648,0 g 0,002 63800 g 0,05 
Pb 1146,4 17,5 mg 0,002 6600 mg 0,14 
Cd 43,6 0,1 mg 0,0002 99 mg 0,06 
Cr 799,9 5,4 mg 0,0007 792 mg 0,025 
Cu 9015,5 19,8 mg 0,0002 1823 mg 0,005 
Ni 983,9 2,7 mg 0,0003 450 mg 0,01 
Zn 15391,9 74,6 mg 0,0005 42945 mg 0,07 
Hg 62 0,1 mg 0,0002 6 mg 0,002 
 
Enligt tabellen kan konstateras att andelen per parameter är liten. Den största andelen är 
0,14% för bly från fasadrenovering. Det finns dock enstaka prover som visat på betydligt 
högre andelar. Vid ett tillfälle fanns en sådan mängd bly från en fasadrenovering att 250 
sådana renoveringsobjekt under ett år skulle bidra med drygt 7% av inkommande mängd bly 
till SV:s reningsverk (H+B+L). Det visar på att det finns stor anledning att införa regler för 
utförande i samband med dessa verksamheter. Idag gäller bara den allmänna miljö-, 
kemikalie- och arbetsmiljölagstiftningen. Eftersom det trots allt finns, vilket kan ses i tabellen 
ovan, miljöfarliga ämnen i tvättvattnet kan lokala negativa effekter på miljön uppstå. Därför 
har flera olika uppsamlings- och reningsmetoder för tvättvatten studerats. Försök har gjorts att 
utvärdera dessa genom att ta prover. Inga säkra slutsatser har dock kunnat dras om dessa 
metoders funktion eller effektivitet. 
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Abstract 
 
At waste water treatment plants large amounts of sludge are produced each year (71400 tons 
1997 at Stockholm Water Company´s (SWC) facilities). There is an effort in the society to 
reach sustainability. SWC´s contribution to that is, among other things, to use the sludge as 
fertiliser on land. Phosphorus and other substances are needed in the soil and the sludge is 
rich in these substances. There are however some environmentally hazardous substances in 
the sewage that end up in sludge. To much of those and the sludge can not be used as 
fertiliser. Instead it may go to a landfill. In order to prevent unwanted substances to enter the 
waste water treatment plant, SWC has started a project that aims to find the sources. This 
final thesis is a part of this large project. The activities graffiti removal and renovation of 
housefronts have been studied in the thesis. 
 
By talking to and working with companies that deal with these activities, an estimation of 
what impact they have on the quality of the sewage has been done. Further on, some samples 
have been taken on the washwater. That was done to find out how large share of the 
pollutions entering the waste water treatment plants these activities stand for. In the following 
table the result is presented. The median-value, for each parameter, of all values has been 
used. 
 
parameter amounts in to 

SWC´s three 
facilities 
(kg/year) 
(mean value) 

median for 
amounts in, 
one occasion, 
graffiti 
removal 

% share in, 
1000 
occasions 
(graffiti 
removal) 

median for 
amounts in, 
one 
occasion, 
ren. of 
housefronts 

% share in 
250 
occasions, 
(ren. of 
housefronts) 

BOD7 22,6×106 381,5 g 0,002 28700 g 0,03 
COD 31,3×106 648,0 g 0,002 63800 g 0,05 
Pb 1146,4 17,5 mg 0,002 6600 mg 0,14 
Cd 43,6 0,1 mg 0,0002 99 mg 0,06 
Cr 799,9 5,4 mg 0,0007 792 mg 0,025 
Cu 9015,5 19,8 mg 0,0002 1823 mg 0,005 
Ni 983,9 2,7 mg 0,0003 450 mg 0,01 
Zn 15391,9 74,6 mg 0,0005 42945 mg 0,07 
Hg 62 0,1 mg 0,0002 6 mg 0,002 
 
According to the table the share is small. For lead it is 0,14%, which is the largest value. 
There is however some samples that show considerably higher values. One sample from a 
renovation of a housefront would, if 250 similar objects were renovated in one year, 
contribute with approximately 7% of the incoming amount of lead. This shows that these 
activities can not be ignored, even if a quick glance at the table above tells just that. Some 
methods to take care of the washwater have been studied. An explanation for each of them is 
given in the text. The tests that were done on the methods have not given any grounds to draw 
any conclusions to decide whether they are good or not. Further testing has to be performed. 
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1 Inledning 
För att sluta kretsloppet kring avloppsvattenreningen är det önskvärt att det slam som bildas 
på avloppsreningsverken kan läggas ut på åkrarna i form av gödsel. Regeringen lade 1994 
fram en proposition [ref 36] som behandlade frågan om hur slam från avloppsreningsverken 
ska hanteras. Där diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas för att erhålla en bättre kvalité på 
slammet. Regeringens slutsats är att slam bör kunna återföras som gödsel till åkermark. 
Propositionen ledde till flera kungörelser [ref 43, ref 44] och en överenskommelse [ref 42] 
som reglerar hur arbetet med slammet ska drivas samt vilka halter av miljöfarliga ämnen som 
får förekomma i slammet och åkermarken. Eftersom slammet innehåller stora mängder 
näringsämnen (till exempel fosfor, P) är det en potentiell näringskälla. Dessutom innehåller 
slammet mullbildande ämnen. Men vattnet som kommer till rening är inte alltid av ”bra 
kvalité”. Det kan innehålla ämnen som är mindre lämpliga, till exempel tungmetaller och 
nitrifikationshämmande ämnen. Tungmetaller hamnar gärna i slammet, eftersom merparten 
fälls ut eller medfälls i det kemiska fällningssteget. 
 
Stockholm Vatten arbetar sedan länge med att utreda vilka källor till miljöfarliga ämnen som 
finns i samhället. En del i denna kampanj riktar in sig på verksamheten kring klottersanering, 
fasadtvätt och fasadrenovering. Genom att bland annat ta prover på det vatten som bildas vid 
verksamheterna, kan det bli möjligt att säga om restriktioner för hur arbetena ska genomföras 
bör upprättas. 
 
För att hitta alternativ till hur vattnet kan tas omhand görs parallellt en undersökning av vilka 
metoder för uppsamling och rening av tvättvatten som finns. 
 
Bland övriga källor som undersöks idag kan nämnas bilvårdsanläggningar och 
tandläkarmottagningar. 
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2 Mål och syfte 
Examensarbetet hade som mål att: 
 
• undersöka hur fasadrenovering och klottersanering utförs. 
• ta reda på vilka föroreningar tvättvatten från dessa verksamheter innehåller. 
• uppskatta mängderna föroreningar. 
• bestämma hur stor andel fasadrenovering och klottersanering står för av inkommande 

mängd föroreningar till Stockholm Vattens avloppsreningsverk. 
• titta på vad som kan göras för att minska påverkan på miljön från dessa verksamheter. 
• undersöka vilka möjliga uppsamlings- och reningsmetoder för tvättvatten som finns 

tillgängliga. 
• kartlägga de bestämmelser som finns i Sverige och andra länder för hur fasadrenovering 

och klottersanering får utföras. 
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3 Tidigare arbete utfört av Stockholm Vatten och 
GRYAAB 
Stockholm Vatten har utfört en del undersökningar i samband med rengöring och renovering 
av fasader. Prov har tagits på det vatten som bildats och runnit ned i avloppet. Sammanlagt 
har tio prov tagits på klottersanering och åtta på fasadrenovering. Dessa prover har visat lite 
varierande resultat, varför det var önskvärt att ta fler prover för att få ett säkrare underlag för 
att kunna dra slutsatser. Dessutom gjorde GRYAAB (Göteborgsregionens RYAverks AB) 
1996 ett prov på fasadslam från en fasadrenovering som utfördes i Göteborg. Det visade på 
mycket höga halter metaller. Bland annat konstaterades att 10 sådana fasadrenoveringar 
skulle bidra med 8% av zinkmängden, 3% av blymängden och 2,5% av kadmiummängden 
som kommer till Ryaverket (avloppsreningsverk) i Göteborg under ett år [ref 30]. 
 
Kemikalier som används vid klottersanering och fasadrenovering har undersökts genom att 
bedöma dem utifrån innehållet i dem. Bland annat har det kontrollerats om de ingående 
ämnene är biologiskt nedbrytbara. Samtliga kemikalier på marknaden har naturligtvis inte 
undersökts, utan endast ett urval. 
 
Rundringning till olika företag i branschen har genomförts för att få en uppfattning om hur 
pass omfattande verksamheten är. Hur ofta arbeten utförs, hur stora de är och vilken teknik 
som används vid företaget ifråga. 
 
Stockholm Vatten ansåg inte att detta var fullständigt för att kunna dra bra och väl 
underbyggda slutsatser. Därför kom det här examensarbetet till. 
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4 Bakgrund 
Här presenteras lite fakta för att ge en bakgrund till varför undersökningen genomfördes 
enligt vissa riktlinjer. Dessutom diskuteras slamhanteringen i allmänhet. 
 
Klottersanering och fasadrenovering är verksamheter som pågår under större delen av året 
förutom under den kallaste årstiden. Då är det ej lämpligt att utföra dessa jobb eftersom 
kemikalierna fungerar sämre och de flesta metoder använder sig av vatten. Men i stort sett 
kan verksamheterna pågå under åtta av årets tolv månader. För fasadrenovering gäller ibland 
andra kriterier eftersom det är möjligt att använda sig av värmefläktar. Det arbetssättet är 
dock mindre utbrett av ekonomiska orsaker. 
 
Att kartlägga verksamheterna med avseende på omfattning, kemikalieanvändning, färger, 
bestämmelser, uppsamlings- och reningsmetoder samt de övriga miljöaspekter som kommer 
in i bilden, har varit stommen i arbetet. Ett hjälpmedel i arbetet med att kartlägga 
verksamheterna har varit provtagningarna av tvättvattnet. 

4.1 Omfattning av verksamheterna 
Klottersanering respektive fasadrenovering förekommer i lite olika omfattning i Stockholms 
stad. Dessutom utförs de på lite olika sätt. De vattenmängder som används är oftast större vid 
fasadrenoveringsobjekt. I Stockholm finns åtskilliga firmor som sysslar med klottersanering 
och fasadrenovering. En snabb sökning i telefonkatalogens gula eller rosa sidor ger en uppsjö 
av företag. I till exempel 1998 års telefonkatalogs gula sidor, under ”fasadbehandling”, finns 
drygt 70 företag som sysslar med klottersanering, fasadrenovering eller både och. Under 
arbetets gång har kontakt tagits med ett tjugotal av dessa, framförallt i syfte att få följa med ut 
och ta vattenprover. 

4.1.1 Klottersanering 
Antal jobb som utförs är naturligtvis beroende av hur mycket det klottras. Verksamheten kan 
beskrivas som att det finns en viss basverksamhet där det ibland kommer rejäla toppar men 
även perioder med mindre behov av klottersanering. Något som är viktigt att tänka på är att 
klotter är mer eller mindre ett storstadsproblem, varför Stockholm således är drabbat i stor 
omfattning. I storstäder finns det fler möjligheter att klottra och större ytor att klottra på. 
 
Sanering av klotter skulle kunna ske nästan kontinuerligt, så mycket klotter finns det. Varje 
dag saneras många objekt i Stockholms stad. De flesta objekt är mindre ytor som är 
nedklottrade, men det finns även stora ytor (10-50 m2). Vattenvolymerna som används vid 
saneringarna är små (10 – 8000 liter, se Bilaga 3) jämfört med de mängder som rinner i 
avloppsledningarna. Således blir de tillskott som denna verksamhet bidrar med volymmässigt 
små, dock ej försumbara. Vattnet innehåller metaller, organiska och nitrifikationshämmande 
ämnen i klart mätbara koncentrationer. Men eftersom det rör sig om små volymer blir 
mängderna inte betydande. Antalet klottersaneringar är dock många, varför det finns en risk 
att mängderna föroreningar blir betydande. För att kunna göra några jämförande beräkningar 
har 1000 objekt tagits som ett mått på hur många objekt som saneras per år. När antalet valts 
till 1000 har hänsyn tagits till att det sker många mycket små klottersaneringar i förhållande 
till antalet stora. Ett antal små klottersaneringar kan representeras av en stor. Eftersom 
medelvärdet och medianvärdet används när andelen av inkommande mängd föroreningar 
(metaller och organiska ämnen) till avloppsreningsverken beräknas (avsnitt 6.2) är det rimligt 
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att använda 1000, även om det exakta totala antalet kan vara större. 

4.1.2 Fasadrenovering 
Fasadrenovering är en verksamhet som sker regelbundet i Stockholms stad. Då många äldre 
hus inom staden börjar att tappa lystern på fasaden, finns ett behov av att renovera. Som 
nämnts ovan sker de flesta arbeten under vår-, sommar- och höst, eftersom det på vintern är 
svårt att jobba på grund av kylan. Det går dock att fasadrenovera på vintern, men då måste 
värmefläktar användas, vilket blir dyrare. Som uppskattning på hur många arbeten som sker 
under till exempel sommaren kan följande exempel nämnas: Under en dag i augusti söktes 
området Vasastaden, Birkastaden och området mellan Sveavägen/Valhallavägen (nordväst om 
Odengatan) igenom. Vid detta tillfälle pågick cirka 20 fasadrenoveringar inom området. 
 
En annan typ av fasadrenovering är tvätt av fasaden. Avgaser, luftföroreningar och sot fastnar 
på fasaden och gör den smutsig. Med en högtryckstvätt och ibland kemikalier kan fasaden 
rengöras. Att avgaser, luftföroreningar och sot innehåller ämnen som inte är enbart 
miljövänliga inses lätt. Därför är även fasadtvätt att betrakta som ett potentiellt hot mot 
miljön. 
 
Vattenvolymerna som bildas vid fasadrenoveringar och fasadtvättar är större (300 – 51000 
liter, se Bilaga 3) än vid klottersanering. Det beror främst på att större ytor kommer ifråga. 
Men också på det faktum att det som ska tas bort vid en fasadrenovering är mer omfattande: 
Mer färg, fler lager, puts, kalk och andra fasadmaterial är det som ska bort. 
 
Vid kontakt med en fasadrenoveringsfirma i Stockholm, OPUS Entreprenad AB [ref 14], 
erhölls en uppfattning om hur många objekt med fasadrenovering som utförs per år. OPUS, 
som har cirka 40% av marknaden i Stockholm, har mer än 100 objekt per år. Ytan som vatten 
används på uppskattas av OPUS till ungefär 50000-60000 m2. Totalt (renovering + tvätt) blir 
då antalet objekt under ett år cirka 250 med en ungefärlig total yta av 125000-150000 m2. 

4.2 Miljöaspekter på klottersanering 
Klottersanering kan utföras med flera olika metoder. Den metod som har studerats mest i det 
här arbetet är klottersanering med kemikalier och högtryckstvätt, helt enkelt för att det är 
genom den som påverkan på avloppsnätet kommer ifråga mest, men också för att det är den 
metod som används i störst utsträckning. En annan metod som också varit med är 
kalkblästring. För utförligare information om vilka metoder som finns och hur de är 
utformade hänvisas till en rapport från Toxicon AB, ”Miljö- och hälsoskyddsaspekter på 
klottersanering” [ref 33]. Att välja metod är det första miljöurvalet som görs. Som nämnts 
blir det i de allra flesta fall sanering med kemikalier och högtryck som valet faller på. Då 
kommer nästa miljöurval: Vilka kemikalier ska användas? Kemikalielagstiftningen säger att 
den produkt som är minst skadlig för miljön ska användas, den så kallade utbytesregeln. 
Således finns redan här en möjlighet (skyldighet!!!) att minska miljöpåverkan. Nästa steg är 
att använda kemikalien i rätt dosering. Den ska inte överdoseras. Under det att jobbet pågår 
bör tvättvattnet tas omhand på något sätt. Nedan i avsnitt 6.4 diskuteras olika uppsamlings- 
och reningsmetoder. Följs ovan nämnda grundregler kan negativa effekter på miljön undvikas 
i stor utsträckning. 
Förutom det faktum att det vid klottersanering bildas tvättvatten som kan belasta miljön är det 
några andra aspekter som ska tas i beaktande: Omgivningens beskaffenhet, marken under ytan 
som ska saneras, närhet till vattendrag, närhet till bostäder, finns känslig natur där saneringen 
utförs, finns avloppsbrunn i närheten och väderlek (om det regnar till exempel) [ref 24]. 
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Dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till, annars kan negativa följder uppstå. Ett tydligt 
exempel på det är en händelse utanför Göteborg sommaren 1998 [ref 24]. Vid en 
klottersanering i en tunnel i närheten av och i förbindelse med en äng där kor betade användes 
starkt alkalisk kaliumhydroxid (KOH) för att sanera. Firman som utförde jobbet lämnade efter 
slutförd sanering rester av kemikalien på marken i tunneln. Under dagen då korna sökte skydd 
från solen gick de in i tunneln. Där la sig några kor i pölarna av KOH och ett antal slickade i 
sig vätskan. Följden blev att några kor dog av frätskador. Händelsen polisanmäldes av 
miljöförvaltningen och är nu under utredning. Lantbrukaren och klottersaneringsfirman har 
dock gjort upp i godo, varför det kan bli svårt att driva fallet vidare. Men som sagt, det som 
hände visar på vad oaktsamhet kan leda till! Med tanke på den grundidé som finns i all 
miljölagstiftning, att det är den som utför själva verksamheten som är ansvarig för eventuella 
följder [ref 39], är det lätt att se att klottersaneringsfirman har gjort fel. En reflektion som 
dock bör göras är om det verkligen var KOH som gjorde sådan stor skada eller om 
klottersaneringsfirman använde sig av något annat (förbjudet?) medel? Kemikalieexpertis 
finner det otroligt att ett idag tillåtet klottersaneringsmedel på marken (efter utspridning och 
utspädning) skulle ge upphov till de skador som blev fallet. 

4.2.1 Vilken saneringsmetod ska väljas? 
Ett entydigt svar på rubrikens fråga går inte att ge. Det finns många faktorer som ska tas i 
beaktande. I avsnitt 4.2 tas flera faktorer upp som påverkar klottersaneringen och val av 
metod. Dessutom måste typen av fasad som ska saneras finnas med i bedömningen. Om det är 
en känslig fasad (K-märkt byggnad till exempel) passar mekaniska metoder mindre bra. 
Grundregeln är att den metod som ger minsta möjliga negativa effekter på miljön ska väljas. 
Däri ligger också att valet sker utifrån de metoder som är tillämpliga på aktuell fasad. Med 
mekaniska metoder undviks kemikalier helt. Det är bra eftersom mängden organiskt material i 
tvättvattnet då minskar avsevärt. Men mekaniska metoder går inte att använda på alla fasader. 
Vid de tillfällen som det ej går att använda mekaniska metoder faller valet på kemikalier med 
högtryck. Då ska resonemanget enligt avsnitt 4.2 följas. Efter utförd sanering bör ytan 
klotterskyddas. Genom att göra det sparas pengar samtidigt som saneringsarbetet blir enklare. 
En andra grundregel som kan fastslås är att klotterskydd är ett bra sätt att bekämpa klotter. 
Idag finns produkter på marknaden som är anpassade för fasaderna [ref 6, ref 51]. Dagens 
klotterskydd ”andas”, vilket innebär att de inte stänger inne fukt. Instängd fukt kan ge flera 
problem som fuktskador och frostsprängning. En annan viktig egenskap som klotterskydd 
måste ha är att de inte får förändra utseendet på fasaden när de appliceras. Det finns produkter 
som även uppfyller detta idag. 
 
Klottersanering bör i första hand ske med mekaniska metoder (kalkblästring, sandblästring) 
där så är möjligt. Blästring som använder sig av mjuka blästermedel bör väljas, till exempel 
KEW mjukblästermetod [ref 31] eller Ragn-Sells kalkblästring enligt JOS-metoden [ref 11]. 
När fasaden ej tål mekanisk bearbetning måste kemisk saneringsmetod väljas enligt ovan 
nämnda kriterier (avsnitt 4.2). Uppsamling eller rening av tvättvatten bör i största möjliga 
utsträckning eftersträvas, till exempel med hjälp av någon av de metoder som beskrivs i 
avsnitt 6.4. 

4.3 Miljöaspekter på fasadrenovering 
Fasadrenovering utförs i de allra flesta fall på byggnader som ligger i centralt belägna delar 
av staden. Det innebär att vid dessa fasader är det oftast asfalterade ytor under. Tvättvatten 
som rinner nedför fasaden hamnar på trottoaren eller gatan och rinner vidare mot närmaste 
brunn. Beroende på om avloppsledningsnätet är kombinerat eller separerat vid platsen 
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kommer vattnet att påverka reningsverket respektive recipienten. Generellt kan sägas att i 
innerstaden är det mest kombinerade system medan det i ytterområdena är separerade system. 
Men för att veta säkert måste en ledningskarta konsulteras. Det görs lämpligen via Stockholm 
Vatten. Tvättvatten från fasadrenoveringsjobb i innerstaden (där de flesta arbeten sker) 
belastar alltså i merparten av fallen reningsverken. Åtgärder bör vidtas för att förhindra att 
tvättvattnet rinner obehindrat ner i avloppsbrunnarna. I avsnitt 6.4 tas olika åtgärder upp, som 
kan vidtas för att åstadkomma detta. 
 
Ytterligare en aspekt som ska tas i beaktande är det problem som uppstår i brunnar när 
fasadmaterial (slam, puts, bruk) tillåts hamna i dem. De slamfällor och sandfång som finns i 
brunnarna kan lätt sättas igen av materialet. Fasadrenoveringsföretagen säger att allt material 
som tas ned från fasaden tas omhand men det är uppenbart att så ej är fallet. Stockholm 
Vattens spolbilar har vid flera tillfällen fått rensa brunnar som satts igen av bland annat 
fasadmaterial. Det här är ännu att skäl till att någon form av omhändertagande av tvättvatten 
och nedknackat fasadmaterial ska göras. 

4.3.1 Vilken renoveringsmetod ska väljas 
Renovering och tvätt av fasader kan göras med mekaniska metoder som kalk- och 
sandblästring eller kemiska metoder. Idag sker fler och fler arbeten med blästermetoder. 
Kemiska metoder används främst då plastfärger ska tas bort från fasaden. Den nya färg som 
läggs på fasaderna är kalkbaserad färg. Plastfärg används inte längre eftersom den är för tät. 
De kemikalier som används bidrar med organiska ämnen i tvättvattnet. Med mekaniska 
metoder undviks dessa ämnen. Vid fasadrenovering är problemet att fasaden ska ta skada inte 
så stort, eftersom syftet just är att ta bort en del av fasaden. Därför är det lämpligt att använda 
mekaniska metoder vid fasadrenovering. Åtgärder för uppsamling av tvättvatten och 
fasadslam bör vidtas. Olika typer av invallning, brunnsinsättningar eller vakuumsugmetoder 
kan användas. Att låta tvättvatten med fasadslam rinna rakt ned på trottoarer och gator och 
vidare till dagvattenbrunnar får ej ske. Idag är det många firmor som gör just det. 

4.4 Kemikalier 
Kemikalier som används vid ovan nämnda verksamheter kommer från många leverantörer. 
Men ett antal större aktörer på marknaden kan urskiljas. Några företag är: All Away products 
AB [ref 6], A´Vitesse AB [ref 19], Trion Tensid AB [ref 51], LJ Kem AB [ref 18] och 
Snöland AB [ref 28]. Utvecklingen på kemikaliesidan har gått mot mer och mer 
miljöanpassade produkter. Kraven från upphandlare av verksamheterna och entreprenörerna 
själva har gjort denna utveckling möjlig. Upphandlarna vill inte att kemikalier som innehåller 
ämnen som är skadliga för miljön ska användas när sanering eller renovering genomförs. 
Krav har ställts på kemikalietillverkarna och bättre produkter har tagits fram. En annan aspekt 
är att de som utför jobbet inte vill använda kemikalier som känns obehagliga att jobba med. 
Således finns flera drivkrafter att ta fram bra och miljöanpassade kemikalier. Krav från 
myndigheter har också gjort att utvecklingen drivits framåt. Ämnen som visats vara farliga för 
miljön eller skadliga för hälsan har förbjudits. Idag drivs utvecklingen framåt via tillverkare, 
upphandlare och myndigheter. 
 
Kemikalierna kan innehålla ämnen som inte är lättnedbrytbara. Ett exempel på det är 
klotterskyddens vaxer och polymerer. De bryts ned långsammare än de ämnen som finns i 
saneringsprodukterna. Klotterskydd är trots detta ett bra sätt att bekämpa klotter. Inom 
produktområdet klotterskydd pågår ett utvecklings- och forskningsarbete för att hitta mer 
lättnedbrytbara produkter. Kunskaperna om hur svårnedbrytbara vaxer och polymerer 
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påverkar slamkvaliteten och i förlängningen miljön är bristfälliga. 
 
För att få mer fakta och upplysningar om hur kemikalier bör väljas och vilka kriterier som 
gäller vid bedömning av kemikalier rekommenderas boken ”Bra kemval för tvätt och 
rengöring” [ref 49]. 

4.5 Färger 
Färger på fasader finns där för att göra dem vackra. Detta gäller när färgen finns på ”rätt 
plats”. Om däremot färgen finns på ”fel plats”, är det fråga om klotter. Definitionen på klotter 
är: ”Färg på fel plats!” Det finns flera olika typer av färger. I den här undersökningen har 
intresset främst varit inriktat på att finna ämnen i färgerna som betraktas som miljöfarliga. 
Exempelvis innehåller färger pigment som består av metaller, ibland tungmetaller. Övriga 
komponenter i färger är lösningsmedel, bindemedel och tillsatser. För närmare detaljer om 
färgers uppbyggnad hänvisas till rapporten ”En nyans grönare” från Kemikalieinspektionen 
[ref 1]. Generellt kan sägas att mängden metaller som färgerna bidrar med är små. Halterna 
blir låga till måttliga i tvättvattnet (undantag finns). Oftast är vattenvolymerna också små, 
vilket gör att de totala mängderna metaller inte blir stora. Färgerna bidrar också med CODCr, 
BOD7 och nitrifikationshämmande ämnen genom sitt innehåll av organiska ämnen. 

4.5.1 Fasadrenovering 
Undersökningen av färger har gått till så att företag som tillverkar färger eller handhar råvaror 
till färger har besökts eller kontaktats för att ta reda på vad färgerna från just det företagets 
sortiment innehåller. Företag som kan nämnas är Alcro-Beckers AB [ref 25], Engwall & 
Claesson AB [ref 41] och Chematex AB [ref 52]. Utvecklingen inom färgindustrin går idag 
mot miljöanpassade produkter, därför finns det få möjliga källor till miljöfarliga ämnen i 
dagens färger. Problemet är att det på fasaderna inte bara finns färger av idag, utan färger av 
igår. För att reda ut problemet måste hänsyn tas till detta. Genom efterforskningar har det 
kunnat konstateras att färgerna generellt sett inte är en stor källa till tungmetaller. I enstaka 
fall kan det vara höga halter av bly, som till exempel på en fasad som tidigare målats med färg 
som innehåller blyvitt. Idag är blyvitt ersatt av titandioxid (TiO2) och zinkvitt. I andra fall kan 
till exempel kadmium, kvicksilver, bly och nickel förekomma i mindre mängder. Det gäller 
gamla linoljefärger, där metallerna Cd, Hg, Pb och Ni fungerat som katalysatorer för 
torkprocessen i linoljefärgen. Idag förekommer inte dessa metaller, utan de är ersatta av bland 
annat kobolt (Co), zirkonium (Zr) och kalcium (Ca) [ref 41]. Men eftersom det är gamla 
färger som ska tas bort vid dagens fasadrenoveringar är det viktigt att tänka på detta. 
 
Som färgpigment i fasadfärger används idag bland annat metallerna järn (Fe), krom (Cr), 
antimon (Sb), kobolt (Co), nickel (Ni), zink (Zn), aluminium (Al) och koppar (Cu) [ref 52]. 
Således är trots allt fasadfärger en källa till tungmetaller, om än i små mängder. Alla källor är 
dock viktiga, varför den ej kan försummas. Som ett exempel för att få en uppfattning om 
mängderna metaller från pigment kan användandet av zink redovisas. Alcro-Beckers AB 
använde 1997 cirka 50 ton Zn-pigment i sin färgtillverkning [ref 12]. Ungefär 30% av 
produktionen gick till utomhusfärger. Grovt räknat står Alcro-Beckers AB för 40% av den 
svenska färgmarknaden [ref 1]. Zn-pigmenten bestod av zinkfosfat och zinkoxid, vilket 
betyder att cirka 60 massprocent i genomsnitt är zink. Detta ger följande Zn-mängd: 
 
• (50000 × 0,3 × 0,6) ÷ 0,4 = 22500 kg Zn / år (1997). 
 
I en rapport från Naturvårdsverket [ref 27] anges hur stora mängder av olika metaller som 
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finns ansamlade i teknosfären i Stockholm. För zink anges mängden 30000 ton. En jämförelse 
med det årliga bidraget från färger ger: 
 
• 22500 ÷ 30×106 × 100 = 0,075%. 
 
Således är det små mängder som kommer från färgpigmenten i färgerna. För de andra 
metallerna (Cd, Hg, Pb, Cr, Ni och Cu) som ingått i undersökningen har inga exakta siffror 
hittats, men storleksordningen på bidraget är förmodligen i likhet med zink eller mindre. 
 
För att ta reda på vilken typ av fasad det är som ska renoveras är det möjligt att det krävs 
provtagning på fasaden innan den renoveras. Helt enkelt för att ta reda på vilken typ av 
föroreningar som riskerar att spridas vid arbetet. Det finns fasadarkitekter [ref 17] som 
specialiserat sig på den här typen av frågor och lämpligt vore kanske att anlita en sådan vid 
tveksamma fall. Då blir det uppenbart vilka typer av åtgärder som bör vidtas i samband med 
renoveringen. 

4.5.2 Klottersanering 
När det gäller färger som används för klottring är det inte fråga om gamla färger utan det är 
dagens färger som används. Även här är det metallpigment som är mest intressant. 
Sprayfärger, som används mest vid klottring, innehåller bland annat aluminium (Al) och 
koppar (Cu). Dessa pigment ger silver- respektive guldglans till färgen. I fall då mycket 
klotter finns på en yta har ofta fyllnadsfärger använts, det vill säga inte bara sprayfärg utan 
även färg på burk som läggs på med en roller. Då kommer pigment enligt ovan (avsnitt 4.5.1) 
in i sammanhanget. 

4.6 Fasadmaterial 
När det gäller fasadmaterial är det svårt att dra gränsen mellan fasadfärgen och själva 
materialet. Gränsen är lite flytande. Färgen tränger in i ytan på fasaden och material och färg 
blandas. Beroende på vilken typ av fasadrenovering som ska utföras kommer olika mycket av 
fasaden att tas bort. Ibland är det bara färgen som ska bort och ibland är det hela fasadytan. 
Återigen gäller det att fundera på vad det är som ska göras och därefter bestämma vilka 
åtgärder som bör vidtas. 
 
Efter att ha ringt runt till flera företag som sysslar med fasadmaterial kan konstateras att de 
inte kan vara en stor källa till metaller. Experter på OPTIROC AB i Malmö [ref 7] och på 
Scancem Research AB i Slite på Gotland [ref 29] har konsulterats. Betong innehåller i princip 
0% metaller. Putsmaterial innehåller små mängder Al, järn (Fe) (via tillsatser vid bränningen) 
och Cr (via läckage från det eldfasta tegel som klär bränningsugnen). Ytputs är ett material 
som används för färgläggning av fasader. De färgpigment som används innehåller Fe (gult, 
brunt och rött), kobolt (Co) (blått) och Cr (grönt). Dessutom innehåller ytputsen Al-, kisel- 
(Si) - och titan- (Ti) föreningar [ref 52]. Vad det gäller övriga metaller (som är intressanta i 
detta arbete), Cd, Hg, Zn, Ni och Cu, finns de inte i några nämnvärda mängder i 
fasadmaterial. 

4.7 Luftburna föroreningar, torrdeposition - våtdeposition 
Fasader som renoveras, rengörs eller klottersaneras ligger oftast i tättbebyggt område. Det 
innebär att trafik och i vissa fall industrier finns i närheten. Luftföroreningar som sprids från 
olika källor hamnar delvis på fasader, både genom torr- och våtdeposition. Innehållet i dessa 
föroreningar är mycket varierat men bland annat kan nämnas kolväten, metaller, sot och andra 



Examensarbete 
Andreas Wiberg, KTH / KET-IM, Stockholm Vatten AB 1998 

Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad  
 

13 

partiklar. Metaller kan till exempel komma från bilar. Färg, lack, gummi från däcken och 
liknande slits loss från bilen och transporteras via luften till olika destinationer, bland annat 
fasader. När sedan fasaden görs ren tvättas dessa föroreningar ned med tvättvattnet, och bidrar 
således till en miljöbelastning. 
 
För att få en uppfattning om de halter föroreningar som finns i dagvatten kan Tabell 1 
studeras. Den redovisar halter i dagvatten uppmätta i gatubrunnar i en undersökning gjord av 
Stockholm Vatten under perioden maj 1994 till juni 1995 [ref 40]. Som jämförelse har 
medelvärdena för provtagningarna på tvättvatten från klottersanering och fasadrenovering 
lagts in i tabellen (dessa värden återfinns i Tabell 13 och Tabell 14 på sidan 29). Halterna är 
så när som på koppar högre i tvättvattnet. 

Tabell 1. Halter i dagvatten 1994/95 [ref 40] i jämförelse med medelhalter i tvättvatten från 
klottersanering och fasadrenovering. 

Parameter medel (dag) median (dag) klotter fasad 
CODCr (mg/l) 150 110 11144 6128 
Pb (μg/l) 30 21 2456 6368 
Cd (μg/l) 0,5 0,4 3,3 19,7 
Cr (μg/l) 10 6 12,1 76 
Cu (mg/l) 67 52 1 1,7 
Ni (μg/l) 7 5 167 74 
Zn (μg/l) 370 310 2536 11696 
Hg (μg/l) 0,5 0,2 0,6 1 
 
Kommentarer till Tabell 1: Värdena i tabellen anger halter i dagvatten som fanns i 
gatubrunnar under försöksperioden. Halterna jämförs med halterna i tvättvatten från 
klottersanering och fasadrenovering. 

4.8 Metaller 
De metaller som idag kommer till reningsverken med avloppsvattnet har flera källor. 
Verksamheterna som ingår i detta projekt är bara några av de möjliga källorna. För att sätta in 
metallerna i deras rätta sammanhang redogörs här kortfattat i tabellform för dem och deras 
egenskaper och effekter. För att erhålla utförligare information om de olika metallerna 
rekommenderas att titta närmare på en hemsida [ref 34] på Internet där mycket information 
om respektive metall ges. Tungmetaller kallas de metaller som har en densitet ≥ 5000 kg/m3 
[ref 5]. 
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Tabell 2. Översikt över metaller, korta fysikaliska data [ref 34]. 

metall smältpunkt 
(°C) 

kokpunkt 
(°C) 

densitet, 25°C, 
(kg/m3) 

tillstånd vid 
25°C 

vanligaste 
oxidationstalet 

Kadmium, Cd 321,2 767 8650 (s) fast, silvergrå 
metall 

+2 

Kvicksilver, Hg -38,7 356,9 13550 (l), 20°C 
[ref 16] 

flytande 
silvervit metall 

+1, +2 

Bly, Pb 327,6 1749 11340 (s) fast, blåvit 
metall 

+2, +4 

Krom, Cr 1907 2671 7140 (s) fast, 
silverfärgad 
metall 

+2, +3, +6 

Nickel, Ni 1455 2913 8908 (s) fast, glänsande, 
silverlik metall 

+2, +3 

Koppar, Cu 1084,8 2927 8920 (s) fast , 
kopparfärgad 
metall 

+1, +2 

Zink, Zn 420,7 907 7140 (s) fast, blekblå/grå 
metall 

+2 
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Tabell 3. Översikt över metaller, användning, källor, förekomst och effekter [ref 34]. 

metall användning källor / 
föreningar1 

negativa effekter 
för människan 

positiva effekter för 
människan 

Kadmium, Cd batterier, pigment, 
kontrollämne vid 
fission 

följer som 
spårämne i 
zinkmineral, t ex 
CdS 

giftig, 
bioackumulerbar, 
njursvikt, 
cancerogen, kan 
ge fosterskador 

inga kända positiva 
effekter 

Kvicksilver, Hg termometrar, 
klorproduktion, 
amalgam, lysrör 

mineralet 
cinnober, HgS 

giftig, 
bioackumulerbar, 
nervskador, kan 
ge fosterskador 

inga kända positiva 
effekter 

Bly, Pb batterier, 
lödmetall, 
ammunition, 
bensin 

mineralen 
blyglans, PbS & 
cerussit, PbCO3 

giftig, 
bioackumulerbar, 
nervskador, kan 
ge fosterskador 

inga kända positiva 
effekter 

Krom, Cr legering i stål, 
katalysatorer, 
pigment 

malmen kromit, 
Fe(II)Cr2(III)O4 

giftig (Cr(VI) mkt 
giftig), 
cancerogen 
(Cr(VI)) 

livsviktigt 
spårämne, finns i 
vissa enzymer 
(glukosmetabolism)

Nickel, Ni batterier, 
katalysatorer, 
legering i stål 

sulfid- och 
arsenidmineraler, 
NiAs, NiS 

giftig, möjlig 
cancerogengen 
och teratogen2 

livsviktigt 
spårämne, finns i 
vissa enzymer 

Koppar, Cu ledningar, rör, 
mynt, kemikalier 

röd kopparmalm, 
kuprit (Cu2O) 

giftig livsviktigt 
spårämne, finns i 
vissa enzymer 

Zink, Zn batterier, däck, 
galvanisering, 
pigment, mynt 

sulfidmineral som 
zinkblände, (ZnS)

kan ge hudskador, 
vissa föreningar 
cancerogena 

livsviktigt 
spårämne, finns i 
vissa enzymer 
(karboanhydras) 

 

4.8.1 Bestämmelser, riktlinjer och mål för metallerna i samhället idag 
Regeringen har nyligen kommit ut med en proposition: ”Svenska miljömål. Miljöpolitik för 
ett hållbart Sverige” [ref 37]. I den finns bland annat riktlinjer och mål för hur arbetet med att 
göra kemikaliemarknaden mer miljöanpassad och hur arbetet med att ta bort miljöfarliga 
metaller ska bedrivas. 

4.8.2 Hur är läget för metallhalterna i slam och vatten idag 
Metallhalterna i slammet från Stockholm Vattens avloppsreningsverk ligger idag i vissa fall 
under och i vissa fall på och över gränsen för vad som är tillåtet. I Tabell 4 anges gränsvärden 
och halter för de senaste åren. Målsättningen är att så mycket som möjligt av slammet ska 
användas som gödsel inom jordbruket. 1997 kunde 58% (41000 ton) av det slam som  
producerades vid Stockholm Vattens anläggningar användas som gödsel. 35% (25000 ton) 
                                                 
1 malmer och mineraler bryts, varur metallerna framställs 
2 ämne som kan ge fosterskador 



Examensarbete 
Andreas Wiberg, KTH / KET-IM, Stockholm Vatten AB 1998 

Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad  
 

16 

gick till tipp, varav 2500 ton hade för höga metallhalter. 5400 ton (7,5%) användes till 
jordtillverkning [ref 46]. Mängden slam anges som våtvikt och har en torrsubstanshalt (TS-
halt) på ca 27%. 

Tabell 4. Gränsvärden (månadsmedelvärden) och halter (årsmedelvärden) för metaller i 
slammet från Stockholm Vattens reningsverk (mg/kg TS), [ref 46]. H = Henriksdal, B = 
Bromma, L = Loudden. 

metall gränsvärde  
(mg/kg TS) 
tom 1997 

gränsvärde  
(mg/kg TS) 
from 1998 

halt  
(mg/kg TS) 
1995,  
H / B / L 

halt  
(mg/kg TS) 
1996,  
H / B / L 

halt  
(mg/kg TS) 
1997,  
H / B / L 

Kadmium, Cd 4,0 2,0 2,2 / 1,3 / 1,7 1,7 / 1,4 / 1,4 2,0 / 1,4 / 1,6
Kvicksilver, Hg 5,0 2,5 2,9 / 1,3 / 2,3 5,0 / 1,9 / 1,5 2,9 / 1,3 / 2,0
Bly, Pb 200 100 72 / 56 / 71 63 / 53 / 51 58 / 50 / 49 
Krom, Cr 100 100 36 / 65 / 34 36 / 76 / 22 35 / 40 / 19 
Nickel, Ni 50 50 20 / 36 / 13 14 / 40 / 11 20 / 21 / 14 
Koppar, Cu 1200 600 420 / 430 / 

430 
440 / 460 / 
390 

430 / 440 / 
380 

Zink, Zn 800 800 640 / 580 / 
680 

620 / 590 / 
550 

620 / 520 / 
600 

 
I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas de halter och mängder som Stockholm Vattens tre 
reningsverk hade i utgående vatten och i slam 1997. 

Tabell 5. Halter (årsmedelvärden, μg/l) och mängder (kg/år) för utgående vatten vid 
Stockholm Vattens reningsverk 1997 [ref 45]. H = Henriksdal, B = Bromma, L = Loudden. 

metall utgåend
e  
μg/l, H 

utgåend
e  
kg/år, H 

utgåend
e  
μg/l, B 

utgåend
e  
kg/år, B 

utgåend
e  
μg/l, L 

utgåend
e  
kg/år, L 

Kadmium, Cd < 0,05 < 5 < 0,05 < 2,5 < 0,05 < 2,5 
Kvicksilver, Hg < 0,1 < 10 < 0,1 < 5 < 0,1 < 0,5 
Bly, Pb < 0,5 < 50 < 0,5 < 25 < 0,5 < 2,5 
Krom, Cr < 1 < 100 < 1 < 50 < 1 < 5 
Nickel, Ni 9 700 8 290 10 40 
Koppar, Cu 6 496 5 200 7 30 
Zink, Zn 40 3270 23 870 47 200 
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Tabell 6. Halter (mg/kg TS) och mängder (kg/år) för slam vid Stockholm Vattens reningsverk 
1997 [ref 45]. H = Henriksdal, B = Bromma, L = Loudden. 

metall utgående  
mg/kg TS, 
H 

utgående 
kg/år, H 

utgående  
mg/kg TS, 
B 

utgående 
kg/år, B 

utgående  
mg/kg TS, 
L 

utgående 
kg/år, L 

Kadmium, Cd 2,0 25 1,4 8 1,6 1 
Kvicksilver, Hg 2,9 37 1,3 8 2,1 2 
Bly, Pb 58 740 49 290 49 40 
Krom, Cr 35 440 40 230 19 10 
Nickel, Ni 20 250 21 120 14 10 
Koppar, Cu 430 5400 440 2600 380 300 
Zink, Zn 620 7800 520 3100 600 500 
 

Tabell 7. Total mängd metaller ut vid Stockholm Vattens tre reningsverk (H + B + L) 1997 
[ref 45]. 

metall kg/år (vatten) kg/år (slam) kg/år (vatten + 
slam) 

Kadmium, Cd 10 34,6 44,6 
Kvicksilver, Hg 15,5 47 62,5 
Bly, Pb 77,5 1070 1147,5 
Krom, Cr 155 680 835 
Nickel, Ni 1030 380 1410 
Koppar, Cu 726 8300 9026 
Zink, Zn 4340 11400 15740 
 
De mängder metaller som släpps ut från reningsverken är i princip de som kommer in. Det 
finns dock en källa inom verken som måste dras ifrån för att erhålla ett korrekt värde på 
mängden metaller i inkommande vatten. Källan är fällningskemikalierna, som huvudsakligen 
består av järnsulfat, vari det finns små mängder föroreningar i form av bland annat metaller. 

Tabell 8. Mängd metaller totalt i inkommande vatten till Stockholm Vattens tre reningsverk 
(H + B + L) korrigerat för mängden metaller i fällningskemikalierna [ref 45]. 

metall mängd ut 
(kg/år) 

mängd i kem. 
(kg/år) 

mängd in (kg/år) 

Kadmium, Cd 44,6 1 43,6 
Kvicksilver, Hg 62,5 0,5 62 
Bly, Pb 1147,5 1,1 1146,4 
Krom, Cr 835 35,1 799,9 
Nickel, Ni 1410 426,1 983,9 
Koppar, Cu 9026 10,5 9015,5 
Zink, Zn 15740 348,1 15391,9 
Genom att jämföra de mängder som genereras vid fasadrenovering och klottersanering med 
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mängderna i Tabell 8 kan en uppskattning göras av vilken belastning dessa verksamheter ger 
upphov till, se avsnitt 6.2. 

4.9 Slamhantering, slamspridning på åkermark 
Att använda slammet som gödsel på åkermark är samhällets (genom regeringsbeslut) [ref 36] 
och Stockholm Vattens strävan. 1997 användes 41000 ton (58%) slam (TS-halt = 27%) inom 
jordbruket. Genom detta bidrar Stockholm Vatten till att sluta kretsloppet i samhället. 
Ytterligare en drivkraft är att en deponiskatt (250 kr/ton) för slam kommer att införas inom 
snar framtid, troligen 1999-07-01. Således kommer det att kosta stora summor pengar att 
lägga slam på tipp i framtiden. 
 
Slammet innehåller rikligt med fosfor, mullbildande ämnen och mineraler. Således är slam ett 
utmärkt gödningsmedel. Kväve finns inte i stora mängder i slammet varför det vid 
slamgödsling måste tillföras kväve via andra medel, till exempel handelsgödsel. 
 
Vid slamgödsling pratas det om ”givor”, både slamgivor och fosforgivor. En maximal giva är 
den mängd slam respektive fosfor som läggs ut på en åker under en sjuårsperiod. Slam sprids 
en gång under denna sjuårsperiod, helt enkelt för att det är mest ekonomiskt. Näringen från 
slammet är tänkt att räcka för hela perioden under förutsättning att maximal fosforgiva 
uppnåtts. Det är den mängd fosfor som marken anses ha behov av under sju år. Men återigen 
bör poängteras att behovet av kväve och vissa mineraler ej är fyllt i och med att fosforbehovet 
är fyllt. 
 
Varför sprids då inte allt slam på åkermark? Som nämnts tidigare i rapporten beror det på 
slammets kvalité. Ibland kan den vara otillräcklig. Metaller och organiska föroreningar kan 
göra att slammet ej får användas på åkermark. Det här finns reglerat i lagar [ref 39], 
förordningar [ref 35], föreskrifter [ref 43, ref 44] och överenskommelser [ref 42]. Här anges 
hur mycket fosfor som får läggas ut med slammet (maximal fosforgiva) samt vilken mängd 
metaller som får tillföras åkermarken under en sjuårsperiod (slamgiva). För att slam ska få 
användas som gödsel finns det tre grundkriterier som måste uppfyllas i tur och ordning. 
 
1. Metallhalterna i slammet får ej överstiga de värden som bland annat anges i 

slamöverenskommelsen [ref 42]. 
2. Den totala mängden metaller som tillförs varje hektar får ej överstiga den mängd som 

anges i slamöverenskommelsen [ref 42]. 
3. Den mark som slammet ska läggas ut på får ej ha alltför höga halter metaller i sig. 
 
Det som också kan begränsa slamspridningen är fosforgivan, den totala mängd fosfor som får 
tillföras marken under en sjuårsperiod. I Tabell 9 ges en kort sammanfattning av de regler och 
gränsvärden som gäller i samband med slamspridning på åkermark. 
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Tabell 9. Gränsvärden (halter) i avloppsslam för metaller och organiska ämnen, mängder 
metaller som årligen får tillföras åkermark via avloppsslam samt maximal halt metaller i 
jorden i åkern för att slam ska få spridas [ref 42, ref 43, ref 44]. 

ämne halt i slam,  
[mg/(kg TS)],  

år 1998 

årlig tillförd 
mängd,  

[g/(ha*år)],  
år 1995 

årlig tillförd 
mängd,  

[g/(ha*år)],  
år 2000 

max halt i 
åkerjord,  

[mg/(kg TS)],  
år 1998 

Kadmium, Cd 2 1,75 0,75 0,4 
Kvicksilver, Hg 2,5 2,5 1,5 0,3 
Bly, Pb 100 100 25 40 
Krom, Cr 100 100 40 60 
Nickel, Ni 50 50 25 30 
Koppar, Cu 600 600 300 40 
Zink, Zn 800 800 600 75 (150) 
nonylfenol 150 - - - 
toluen 5 - - - 
summa PAH 3 - - - 
summa PCB 0,4 - - - 
 
Kommentarer till Tabell 9: För zink gäller att den halt som tillåts i jorden styrs av var i landet 
åkern befinner sig (olika bakgrundshalter). Toluen kommer troligen att tas bort som 
analysparameter då det är svårt att säga vilket ursprung föreningen har. Toluen bildas vid 
nedbrytning av andra organiska föreningar i slammet. Streck innebär att inga gränsvärden 
finns. 
 
Tabell 10 visar vilka mängder fosfor och kväve som får tillföras åkermarken årligen via 
avloppsslam enligt de bestämmelser som finns. 

Tabell 10. Maximal mängd totalfosfor (tot-P) och ammoniumkväve (NH4-N) som årligen får 
tillföras åkermark via avloppsslam [ref 43, ref 44]. 

jordens 
fosforklass 

tot-P, 
[kg/(ha*år)] 

tot-P, 
[kg/(ha*spridn.tillf.)] 

NH4-N, 
[kg/(ha*år)] 

NH4-N, 
[kg/(ha*spridn.tillf.)] 

I och II 35 245 150 150 
III - V 22 154 150 150 
 
Kommentar till Tabell 10: Med fosforklass menas jordens innehåll av fosfor per 100 gram torr 
jord, [mg P/(100 g torr jord)], enligt: 
 
• I < 2 
• II 2,0 - 4,0 
• III 4,1 - 8,0 
• IV 8,1 - 16,0 
• V > 16 
 
Spridning av slam på åkermark får inte ske när som helst under året. Det är tillåtet från 1/7 
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fram till dess att marken blir för mjuk att köra på för spridningsfordonen, dock längst till och 
med 1/12. Sedan är det helt förbjudet med slamspridning fram till 1/3. Mellan 1/3 och 1/7 får 
slam spridas på energiskogsodlingar om vädret tillåter (för mycket regn omöjliggör 
spridning). 
 
Om allt slam som produceras i Sverige idag (ca 200000 ton TS) skulle användas inom 
jordbruket skulle 8% av åkermarken kunna gödslas med slam, sett över en sjuårsperiod 
(slamgiva) [ref 42]. 
 
Stockholm Vatten har en väl utarbetad plan för kvalitetskontroll, som anger hur slammet ska 
hanteras. På reningsverken finns slamsilos för ett par dygns lagring av slammet, vilket är 
tillräckligt för att hinna analysera med avseende på ovan nämnda parametrar (Tabell 9). Detta 
har dock varit ett problem under en tid. De slamsilos som finns har inte utnyttjats optimalt. 
Men genom att investera i ny avvattningsutrustning (centrifug) kommer problemet att 
avhjälpas. Det är nödvändigt att ha ett par dagars lagringstid för slammet vid verken så att 
slam med otillräcklig kvalité ej sprids på åkermark. Under den del av året då slam ej får 
spridas lagras en viss del av det på så kallade mellanlager. Där kan det ligga tills det blir 
säsong för slamspridning igen. Det är dock ”färskt slam” som sprids i första hand. Slammet i 
mellanlagren kan således få en annan användning än som gödsel. Andra användningsområden 
för slammet tas upp i avsnitt 4.10. 

4.10 Slamhantering, alternativa användningsområden för slam 
Det slam som bildas på avloppsreningsverken kan tas omhand på lite olika sätt. Vägen fram 
till att slammet är färdigt att föras vidare bort från reningsverket är i stort sett densamma på 
alla reningsverk i Sverige. I Figur 1 visas en principskiss för hur slammet kan behandlas 
innan det hamnar i slamsilos, som är sista steget innan vidarebefordran sker. Den skillnad 
som oftast finns är att mindre verk inte har vare sig aerob eller anaerob nedbrytning (två 
former av stabilisering), utan de har annan form av slamstabilisering, till exempel kalktillsats. 
Stabilisering är en process varvid slammet anses bli fritt från patogena 
(sjukdomsframkallande) mikroorganismer. Med mikroorganismer menas bland annat 
bakterier, virus, protozoer och parasiter. Det är bakterierna som är det största problemet. 
Virus till exempel, kräver däggdjursceller för att föröka sig [ref 21]. Nya rön har dock visat 
att slam som innehåller mycket alger kan vara en miljö som virus kan fortplanta sig i [ref 21]. 
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Figur 1. Slammets väg från reningsverket till uttransport. 

Primärslam är slam från försedimenteringen och innehåller mycket organiskt material men 
också oorganiskt material. Sammansättningen lämpar sig väl för behandling i till exempel 
rötkammare (anaerob nedbrytning). Sekundärslam är till största delen biologiskt material. 
Även det är lämpligt att behandla i rötkammare. Primär- respektive sekundärslam har lite 
olika avvattningsegenskaper (primärslam lättare att avvattna) varför de behandlas olika innan 
vidarebefordran sker till rötkammare eller aerob nedbrytning. Anaerob nedbrytning väljs idag 
oftare framför aerob nedbrytning på grund av att biogas erhålls vid den förstnämnda metoden. 
Den kan användas till internt värmebehov och till drivmedel i gasbilar till exempel. Således är 
det en ekonomisk fördel i längden med anaerob nedbrytning. 
 
Efter rötkammaren konditioneras (förbättras avvattningsegenskaperna) och avvattnas slammet 
upp till en TS-halt av cirka 27%. 
 
Ytterligare stabilisering kan helt utelämnas om anläggning för aerob eller anaerob 
stabilisering finns. Om däremot ingen av dessa finns måste slammet stabiliseras med annan 
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metod. De metoder som oftast används är kalktillsats (pH-höjning) och värmebehandling. 
 
Slammet förs slutligen till slamsilos, där det får ligga ett par dagar innan det hämtas av 
lastbilar som kör det till olika "öden". De kan vara [ref 21], förutom spridning på åkermark 
som gödsel beskrivet i avsnitt 4.9: 
 
• Jordtillverkning (kompostering). 
• Spridning på annan mark än åkermark, till exempel skogsmark. 
• Återställning av förstörd mark. 
• Utvinning av olika produkter såsom fosfor. 
• Användning på deponier, till exempel som mellantäckningsmaterial. 
• Förbränning. 
• Olika typer av bränsletillverkning (pyrolys, förgasning). 
• Våtoxidation. 
• Smältning av slam ("sludge melting", föregås alltid av förbränning). 
 
För en del av dessa blir det en restprodukt som efter utförd process måste tas omhand. Vid 
förbränning bildas aska och vid "sludge melting" bildas aska och slagg. 
 
I Tabell 11 anges hur olika länder gjorde sig av med sitt vid avloppsreningsverken 
producerade slam år 1990 [ref 21]. 
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Tabell 11. Olika länders sätt att göra sig av med sitt slam 1990 [ref 21]. 

    metod att ta omhand slammet (%) 
land befolkning

(totalt) 
(miljoner)

ansluten  
andel av  
bef. (%) 

prod. mängd 
slam per år 

(TS*1000) ton 

jordbruk deponi /  
soptipp 

för-
brän-
ning 

annat, t ex 
havs-

dumpning 
Sverige 8 85 200 54 36 0 10 
Österrike 7,8 48 320 13 56 31 0 
Belgien 9,9 33 75 31 56 9 4 
Danmark 5,1 100 130 37 33 28 0 
Frankrike 56 64 700 50 50 0 0 
Grekland 10  15 3 97 0 0 
Irland 3,5 44 24 28 18 0 54 
Italien 57 30 800 34 55 11 0 
Luxemb. 0,4 92 15 81 18 0 1 
Holland 15 90 282* 44 53 3 0 
Portugal 10,3 47 200 80 13 0 7 
Spanien 39 47 280 10 15 10 30 
Schweiz 6,4 80 215 60 30 20 0 
Storbrit. 57 84 1075 51 16 5 28 
Japan 123 42 2440 24 41 22 13 
USA 249  800-1600** 16 43 21 21 
 

4.11 Nitrifikationshämning 
Reningsverken av idag har fått krav på sig att införa kväverening. Genom biologiska 
processer tas en del av kvävet bort ur vattnet. Det mesta av kvävet föreligger i 
ammoniumform och måste därför först nitrifieras och sen denitrifieras, varpå kvävgas bildas 
och reningen är utförd. Nitrifikationen kan hämmas av vissa ämnen som finns avloppsvattnet, 
exakt vilka är ej känt idag. Misstankar finns dock om att vattnet från tvätt av fasader och 
klottersanering innehåller ämnen som kan ha negativ inverkan på nitrifikationen. Därför görs 
undersökningen av graden av nitrifikationshämmande effekt hos vattnet. 

4.12 Organiskt material 
Organiskt material som vid sin nedbrytning kräver syre finns i allt avloppsvatten. Således 
även i vatten från klottersanering och fasadtvätt. Det organiska materialet är alltid en 
belastning för reningsverken. Men reningens syfte är att ta bort bland annat organiskt 
material, varför det endast är när koncentrationerna blir för höga, om ämnena är 
svårnedbrytbara eller då ämnena är giftiga som problem uppstår. För att ha mängderna under 
kontroll görs analyser med avseende på biokemisk och kemisk syreförbrukning (BOD7 
respektive CODCr). 

4.12.1 Biokemisk syreförbrukning, BOD7 
De ämnen som mikroorganismer kan bryta ned mäts med BOD7. Den mängd syre som åtgår 
för att bryta ned organiskt material på biologisk väg mäts [ref 8]. Summareaktionen visas i 
Figur 2. 
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org.mtrl + syre → (mha mikroorganismer) → koldioxid + vatten 

Figur 2. Nedbrytning av organiskt material på biologisk väg. 

I inkommande vatten till Stockholm Vattens reningsverk finns följande mängder BOD7 [ref 
45]: 
 
• Henriksdal: 15500 ton/år. 
• Bromma:  6200 ton/år. 
• Loudden:  900 ton/år. 
• TOTALT:  22600 ton/år. 
 
Dessa mängder ska jämföras med de mängder klottersanering och fasadrenovering genererar 
vid sina verksamheter, se avsnitt 6.2. En uppfattning om belastningen som de bidrar med kan 
då erhållas. 

4.12.2 Kemisk syreförbrukning, CODCr 
För att få en totalbild av mängden organiskt material mäts även den kemiska 
syreförbrukningen. Den syremängd som går åt för att bryta ned det organiska materialet 
genom kemisk oxidation mäts [ref 9]. Värdet på CODCr är alltid minst lika stort som värdet på 
BOD7 (CODCr ≥ BOD7). BOD7 är således en delmängd av CODCr. 
 

org.mtrl + syre → (kemisk oxidation) → koldioxid + vatten 

Figur 3. Nedbrytning av organiskt material på kemisk väg. 

I inkommande vatten till Stockholm Vattens reningsverk finns följande mängder CODCr 
(Bromma och Loudden beräknade värden3) [ref 45]. 
 
• Henriksdal: 20600 ton/år. 
• Bromma:  9100 ton/år. 
• Loudden:  1600 ton/år. 
• TOTALT:  31300 ton/år. 
 
Även här gäller att dessa mängder ska jämföras med de mängder klottersanering och 
fasadrenovering genererar vid sina verksamheter och på så sätt erhålla en uppfattning om 
belastningen som de bidrar med, se avsnitt 6.2. 

4.12.3 Biologisk lättnedbrytbarhet 
Ett mått på hur lättnedbrytbart ett ämne är kan erhållas om kvoten mellan BOD5 och CODCr 
bildas [ref 10]. Beroende på storleken på denna kvot kan en uppfattning om nedbrytbarheten 
fås, se Tabell 12. 

                                                 
3 Beräknat från utgående mängd på 88% reduktion (Henriksdal). 
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Tabell 12. Kvoten BOD5 / CODCr, ett mått på hur lättnedbrytbart ett rent ämne är [ref 10]. 

BOD5 / CODCr ämnets nedbrytbarhet 
0,5 - 1,0 ≥ 70% lättnedbrytbart 
0,1 - 0,5 50 - 70% lättnedbrytbart 
0,01 - 0,1 20 - 50% lättnedbrytbart 
< 0,01 < 20% lättnedbrytbart 
 
Kommentar till Tabell 12: Förhållandet mellan BOD5 och BOD7 är att BOD7 vanligen ger 
cirka 16% högre värde än BOD5 [ref 8]. 
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5 Utförande 
Genom att inledningsvis ringa runt till företag i klottersanerings- och 
fasadrenoveringsbranschen erhölls en orientering om verksamheterna. Därefter vidtog 
provtagningar och utredande arbete. 

5.1 Uppgiftsbeskrivning 
Huvudsyftet med examensarbetet var att ta reda på hur stor andel tvättvatten från 
klottersanering och fasadrenovering bidrar med av mängden föroreningar som kommer till 
Stockholm Vattens avloppsreningsverk. Genom att ta prover på tvättvattnet kunde en 
uppskattning göras. I samband med provtagningarna gjordes också en genomgång av hur 
verksamheterna ser ut idag, hur de genomförs och vilka regler som gäller. Uppsamlings- och 
reningsmetoder för tvättvatten förekommer mycket lite idag. Att titta på de som finns samt att 
söka nya metoder var ytterligare en deluppgift. Till slut skulle förslag till förändringar av 
verksamheterna läggas fram. 

5.2 Parametrar som undersöks 
De vattenprover som togs i samband med klottersaneringar och fasadtvättar analyserades med 
avseende på flera parametrar, BOD7, CODCr, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Cu, Zn och 
nitrifikationshämning. Dessa nämns kortfattat i avsnitt 4.8, 4.11 och 4.12. Analyserna av 
vattnet skedde på Stockholm Vattens laboratorium på Torsgatan. De metoder som användes 
var: 
 
• BOD7:  SS 028143-2 mod och SS EN 25814-1. 
• CODCr:  SS 028142-2 mod. 
• Cd:  SS 028150-2, KMA 075. 
• Hg:  SS 028175-1 mod. 
• Pb:  SS 028150-2, KMA 075. 
• Cr:  SS 028150-2, KMA 075. 
• Ni:  SS 028150, KMA 075. 
• Cu:  SS 028152-2, 50-2. 
• Zn:  SS 028152-2, 50-2. 
• Nitrifikationshämning: Screeningmetod enligt Vannkvalitetsinstitutet. 
 
För närmare information om metoderna hänvisas till laboratoriepersonalen [ref 15], eftersom 
det inte ingick i examensarbetet att göra analyserna. 

5.3 Provtagningar 
Innan det här examensarbetet startades hade några provtagningar genomförts både på 
klottersanering och fasadrenovering. Det arbetet har förts vidare med flera provtagningar. 
Totalt, under examensarbetet, har 10 prover tagits i samband med klottersaneringar och 8 
prover vid fasadrenoveringar. Genom att ringa till företag som sysslar med klottersanering 
eller fasadrenovering har tid och plats kunnat bestämmas för provtagning. Provflaskor och 
övrig provtagningsutrustning har tagits med från Stockholm Vatten. Till dessa prover skall 
läggas de som tagits tidigare, 8 prover vid klottersanering och 10 prover vid fasadrenovering. 
 
Ett litet påpekande i samband med provtagningarna som är viktigt att nämna är att det ligger 



Examensarbete 
Andreas Wiberg, KTH / KET-IM, Stockholm Vatten AB 1998 

Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad  
 

28 

mycket jobb bakom att bestämma en provtagningsplats. Ofta ändras planerna i sista stund och 
då kanske företaget inte hinner höra av sig. Följden blir att det blir åtminstone en bilresa i 
onödan. Det verkar som om de flesta i branschen har mycket att stå i och således inte tänker 
så mycket på en examensarbetare från Stockholm Vatten som ska komma och ta vattenprover. 
Det är något att tänka på då eventuella bestämmelser eller regler för verksamheterna ska 
införas. Det verkar finnas ett visst motstånd mot nya påfund och nya tekniker. Långtifrån alla 
företag har den här inställningen och ibland kan det säkert vara fråga om rena missförstånd, 
men det är ändå något att tänka på. Ett införande av bestämmelser eller regler måste sannolikt 
följas upp med någon form av kontroll, annars är det troligt att många helt enkelt struntar i 
reglerna. 
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6 Resultat från kemiska analyser och tester 
Provtagningar har utförts på tvättvatten, både vid fasadrenovering och klottersanering. Nedan 
(6.1 - 6.2) redovisas resultaten av analyserna på vattenproverna, både de som utförts inom 
detta examensarbete och de prover som tagits tidigare, i sammanfattning. Provtagningarna har 
skett under perioderna 1997-04-30 -- 1997-05-23 (8 prov) och 1998-08-24 -- 1998-10-08 (10 
prov) (klottersanering) respektive 1997-06-10 -- 1997-12-11 (10 prov) och 1998-08-27 -- 
1998-10-26 (8 prov) (fasadrenovering). Fullständig redovisning återfinns i Bilaga 3. 

6.1 Halter 
I Tabell 13 och Tabell 14 redovisas halterna i tvättvatten från klottersanering respektive 
fasadrenovering. För att få en uppfattning om storleksordningen på halterna har jämförande 
värden införts i tabellerna. 

Tabell 13. Halter i tvättvatten från klottersanering i jämförelse med ”vanligt” avloppsvatten. 

parameter intervall, samtliga 
prover / medel 

tillåtna halter 
enligt SV [ref 22] 

halter i 
inkommande 
vatten 

BOD7 19-22000 / 6809 mg/l ** 187 mg/l 
CODCr 340-35000 / 11144 mg/l ** 250 mg/l 
Pb 1-41000 / 2456 μg/l 50 μg/l 5 μg/l 
Cd 0,1-23 / 3,3 μg/l får ej förekomma 0,2 μg/l 
Cr 2-1100 / 121 μg/l 50 μg/l 14 μg/l 
Cu 5-6200 / 979 μg/l 500 μg/l 61 μg/l 
Ni 2-2500 / 167 μg/l 50 μg/l 9 μg/l 
Zn 27-9600 / 2536 μg/l 500 μg/l 120 μg/l 
Hg <0,1-1,6 / 0,6 μg/l får ej förekomma 0,2 μg/l 
Nitrifikations- 
hämning,  
1% inbl. 

<5-83 % ** 
EC20 < 20% 
EC50 < 40% 

ingen analys sker 
normalt 

Nitrifikations- 
hämning,  
20% inbl. 

<5-100 % ** 
EC20 < 20% 
EC50 < 40% 

ingen analys sker 
normalt 
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Tabell 14. Halter i tvättvatten från fasadrenovering i jämförelse med ”vanligt” 
avloppsvatten. 

parameter intervall, samtliga 
prover / medel 

tillåtna halter enligt 
SV  
[ref 22] 

halter i 
inkommande 
vatten 

BOD7 3-14000 / 3437 mg/l ** 187 mg/l 
CODCr 80-18000 / 6128 mg/l ** 250 mg/l 
Pb 17-100000 / 6368 μg/l 50 μg/l 5 μg/l 
Cd 0,8-140 / 19,7 μg/l får ej förekomma 0,2 μg/l 
Cr 6-320 / 76 μg/l 50 μg/l 14 μg/l 
Cu 49-2100 / 1721 μg/l 500 μg/l 61 μg/l 
Ni <5-370 / 74 μg/l 50 μg/l 9 μg/l 
Zn 440-67000 / 11696 μg/l 500 μg/l 120 μg/l 
Hg <0,1-8,6 / 1,0 μg/l får ej förekomma 0,2 μg/l 
Nitrifikations- 
hämning,  
1% inbl. 

0-63 % ** 
EC20 < 20% 
EC50 < 40% 

ingen analys 
sker normalt 

Nitrifikations- 
hämning,  
20% inbl. 

<5-100 % ** 
EC20 < 20% 
EC50 < 40% 

ingen analys 
sker normalt 

 
Kommentarer till Tabell 13 och Tabell 14: För tillåtna halter i tredje kolumnen gäller att det 
är varningsvärden (då åtgärder bör vidtas) avseende medelvärden på halterna under en 
månads tid i ett avloppsvatten. För denna verksamhet går det inte att få ett dylikt medelvärde 
eftersom verksamheten är rörlig. Men en uppfattning om haltnivån kan i alla fall erhållas. ** 
= för organiska ämnen gäller att de får förekomma i princip vilka halter som helst så länge de 
är biologiskt nedbrytbara och inte skadliga på något sätt. Vid höga halter kan dock en högre 
avgift (industritaxa) tas ut av Stockholm Vatten för att vattnet ska få tillföras avloppsnätet. 
Inkommande halter är för BOD7 och CODCr (bara Henriksdal för CODCr) från Stockholm 
Vattens reningsverk och för metallerna ett medelvärde för 1997 från Käppalaförbundet 
(Käppalaverket) och SYVAB4 (Himmerfjärdsverket) [ref 15]. Dessa metallvärden stämmer i 
stort sett överens med de i inkommande vatten till Stockholm Vattens reningsverk [ref 15]. 
För Cd och Hg gäller att en bedömning görs från fall till fall om vattnet från någon 
verksamhet skulle innehålla någon av dessa metaller. Analys med avseende på 
nitrifikationshämning har gjorts vid några tillfällen [ref 53], men inga regelbundna analyser 
görs. De analyser som gjorts visar att det inkommande vattnet inte är nitrifikationshämmande 
eller mycket lite nitrifikationshämmande. EC = Effect Concentration. Vid 20% respektive 
50% inblandning får nitrifikationshämningen ej överstiga 20% respektive 40% [ref 20]. 

6.2 Mängder 
De halter som angetts ovan i Tabell 13 och Tabell 14 multipliceras med den ungefärliga 
volym vatten som förbrukats under arbetet på fasaden. Det är nödvändigt för att få en rimlig 
uppfattning om vilken effekt dessa verksamheter har på kvaliteten på avloppsvattnet som 
kommer in till Stockholm Vattens reningsverk. I Tabell 15 redovisas mängder vid 

                                                 
4 Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag. 
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klottersanering och i Tabell 16 mängder för fasadrenovering. Jämförande mängder in till 
respektive ut från reningsverken samt procentuell medelandel redovisas också. 

Tabell 15. Mängder i tvättvatten från klottersanering i jämförelse med ”vanligt” 
avloppsvatten. 

parameter intervall, samtliga 
prover / medel 
(mängder för ett 
tillfälle) 
BOD7 & CODCr i g,. 
metaller i mg 

mängder in till 
SV:s tre 
reningsverk  
(kg/år) 
(medelvärde) 

mängder ut från 
SV:s tre 
reningsverk, 
slam + vatten 
(kg/år) 
(medelvärde) 

medel 
procentuell 
andel in för 
1000 
tillfällen 

BOD7 4,2-176000 / 16083 22,6×106 350000 (vatten) 0,07 
CODCr 33-280000 / 25127 31,3×106 3700000 (vatten)  0,08 
Pb 0,1-33600 / 2410 1146,4 1147,5 0,2 
Cd 0,03-4,4 / 0,4 43,6 44,6 0,001 
Cr 424-0,3 / 41 799,9 835 0,005 
Cu 1840-2,2 / 179 9015,5 9026 0,002 
Ni 272-0,3 / 26 983,9 1410 0,003 
Zn 56000-9,0 / 4232 15391,9 15740 0,03 
Hg 0,8-0,002 / 0,2 62 62,5 0,0003 
 
Kommentarer till Tabell 15: Kolumnen för procentuell medelandel anger hur stor andel 1000 
tillfällen skulle bidra med av total inkommande mängd till Stockholm Vattens tre reningsverk 
under ett år. 

Tabell 16. Mängder i tvättvatten från fasadrenovering i jämförelse med ”vanligt” 
avloppsvatten. 

parameter intervall, samtliga 
prover / medel 
(mängder för ett 
tillfälle) 
BOD7 & CODCr i g,.  
metaller i mg 

mängder in till SV:s 
tre reningsverk 
(kg/år) 
(medelvärde) 

mängder ut från 
SV:s tre 
reningsverk, 
slam + vatten 
(kg/år)  
(medelvärde) 

medel 
procentuell 
andel in 
för 250 
tillfällen 

BOD7 2-234600 / 89422 22,6×106 350000 (vatten) 0,1 
CODCr 24-351900 / 127703 31,3×106 3700000 (vatten)  0,1 
Pb 42-3×106 / 195586 1146,4 1147,5 4,3 
Cd 0,8-1297,8 / 227 43,6 44,6 0,13 
Cr 6-4320 / 1057 799,9 835 0,03 
Cu 108-432600 / 43048 9015,5 9026 0,12 
Ni 4-11730 / 1518 983,9 1410 0,04 
Zn 228-576000 / 128980 15391,9 15740 0,2 
Hg 1,2-116,1 / 18 62 62,5 0,007 
 
Kommentarer till Tabell 16: Kolumnen för procentuell medelandel anger hur stor andel 250 
tillfällen skulle bidra med av total inkommande mängd till Stockholm Vattens tre reningsverk 
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under ett år. 
 
Genom att använda sig av medianvärdet från resultaten av alla provtagningar erhålls ett lite 
annorlunda resultat enligt Tabell 17. 

Tabell 17. Klottersaneringens respektive fasadrenoveringens bidrag av mängden 
föroreningar in till SV:s reningsverk om medianvärdet för samtliga provtagningar används. 

parameter mängder in 
till SV:s tre 
reningsverk 
(kg/år) 
(medelvärde) 

median för 
mängder för 
ett tillfälle, 
klotter-
sanering 

medianvärde 
för 
procentuell 
andel in för 
1000 tillfällen 
(klotter-
sanering) 

median för 
mängder 
för ett 
tillfälle, 
fasad-
renovering 

medianvärde 
för 
procentuell 
andel in för 
250 tillfällen, 
(fasad-
renovering) 

BOD7 22,6×106 381,5 g 0,002% 28700 g 0,03% 
COD 31,3×106 648,0 g 0,002% 63800 g 0,05% 
Pb 1146,4 17,5 mg 0,002% 6600 mg 0,14% 
Cd 43,6 0,1 mg 0,0002% 99 mg 0,06% 
Cr 799,9 5,4 mg 0,0007% 792 mg 0,025% 
Cu 9015,5 19,8 mg 0,0002% 1823 mg 0,005% 
Ni 983,9 2,7 mg 0,0003% 450 mg 0,01% 
Zn 15391,9 74,6 mg 0,0005% 42945 mg 0,07% 
Hg 62 0,1 mg 0,0002% 6 mg 0,002% 
 
Kommentarer till Tabell 17: Tabellen visar hur stor andel klottersaneringen respektive 
fasadrenoveringen i Stockholm skulle bidra med av den inkommande mängden föroreningar 
om medianvärdet för alla provtagningar används i beräkningarna. För klottersanering används 
1000 tillfällen och för fasadrenovering 250 tillfällen. 

6.3 Provtagning vid fasadtvätt 
I starkt trafikerade områden kan det till och med vara så att syftet med en fasadrenovering 
enbart är att ta bort det svarta sotlager som skapats på ytan. Helt enkelt en rengöring för att 
återställa utseendet på fasaden. Som exempel kan nämnas en fastighet på Regeringsgatan i 
Stockholm som från början hade en vit fasadyta. Den hade med åren blivit allt mörkare. I 
somras (1998) beslöts att den skulle göras ren. Efter utfört arbete blev också fasaden vit igen 
istället för den gråsvarta ton som den antagit. Den nedtvättade soten/smutsen fick rinna ned på 
gatan och ner i närmaste brunn. Inga åtgärder vidtogs för att rena eller ta omhand tvättvattnet. 
En analys av tvättvattnet, som skedde efter provtagning på plats, visade ett 
föroreningsinnehåll enligt Tabell 18. 
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Tabell 18. Föroreningar i tvättvatten vid fasadrengöring med kalkblästring. 

parameter hink,  
halter (μg/l) 

hink,  
mängder 
(mg) 

trott.,  
halter (μg/l) 

trott., 
mängder 
(mg) 

blandprov  
halt // 
mängd 
(mg/l // kg) 

BOD7 - (ia) - (ia) - (ia) - (ia) 30 // 0,62 
COD - (ia) - (ia) - (ia) - (ia) 1700 // 35 
Pb 1700 35000 1800 37000 - (ia) 
Cd 63 1300 12 247 - (ia) 
Cr 140 2900 46 948 - (ia) 
Cu 21000 432600 6900 142100 - (ia) 
Ni 120 2500 38 783 - (ia) 
Zn 16000 329600 4600 94800 - (ia) 
Hg 1,7 35 0,3 6,2 - (ia) 
Nitrifikations- 
hämning,  
1% inbl. (%) 

- (ia) - (ia) - (ia) - (ia) < 5% 

Nitrifikations- 
hämning,  
20% inbl. (%) 

- (ia) - (ia) - (ia) - (ia) < 5% 

 
Kommentarer till Tabell 18: Beteckningen (ia) innebär att ingen analys utförts. Fasadtvätten 
genomfördes med kalkblästring. Inga kemikalier användes förutom till små ytor runt fönstren. 
Skillnaden mellan halterna i ”hinkkolumnen” (prov taget genom att låta vatten samlas upp i 
en hink som stod nedanför fasaden) och ”trottoarkolumnen” (prov taget genom att ösa upp 
vatten med hjälp av ett öskar från trottoaren) kan bero på att en viss mängd föroreningar binds 
i kalken som hamnar på ytan nedanför fasaden. I den vattenström som ”trottoarprovet” togs ur 
kan då halterna vara lägre. Vattenförbrukningen var 20600 l. En jämförelse kan göras med 
Tabell 1 där halter i dagvatten redovisas, vilket visar att halterna i tvättvattnet enligt Tabell 18 
är mycket högre (med undantag för koppar). 
 
Föroreningsinnehållet i tvättvatten från fasader som görs rena i städer är således ej 
försumbart. Metaller förekommer i halter som överstiger de värden som satts upp av bland 
annat Stockholm Vatten som varningsvärden då rening av vattnet måste vidtagas [ref 22]. 
Dessa värden redovisas i Tabell 19. 
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Tabell 19. Varningsvärden för metallhalter i avloppsvatten då rening måste vidtagas [ref 22]. 

metall varningsvärde,  
månadsmedelvärde (μg/l) 

Pb 50 
Cd får inte förekomma 
Cr 50 
Cu 500 
Ni 50 
Zn 500 
Hg får inte förekomma 
 
Kommentarer till Tabell 19: Att dessa värden överskrids behöver inte betyda att åtgärder 
måste vidtagas. Fasadrenoveringar är tillfälliga verksamheter som ger upphov till begränsade 
mängder föroreningar. Men att bara släppa ut tvättvattnet till dagvattnet är ingen bra lösning. 
Uppsamling eller rening av tvättvattnet är att rekommendera. 

6.4 Uppsamlingsmetoder och reningsmetoder 
En del i arbetet bestod av att utreda vilka uppsamlings- och reningsmetoder som finns 
tillgängliga på marknaden idag och vilka som eventuellt kan bli aktuella inom den närmaste 
framtiden. Det visade sig att under det senaste året har företagen (klottersanerings- och 
fasadrenoveringsfirmor samt maskinvaruföretag) börjat att ta fram metoder för att samla upp 
tvättvatten. Några metoder har dock varit i bruk under flera år, om än i mycket begränsad 
omfattning. Troligen beror det på att inga krav på uppsamling eller omhändertagande 
existerar. 
 
Olika typer av uppsamlingsmattor, vakuumsugar, invallningssand, brunnsinsättningar samt en 
fast anläggning för rening av tvättvatten har studerats. För några av dessa gjordes 
provtagningar för att utröna huruvida de kunde rena eller ta omhand tvättvattnet. Tyvärr blev 
underlaget och resultaten av provtagningarna av det slaget att några säkra slutsatser inte 
kunde dras om de metoder som undersöktes. Men kunskap om metoderna och hur ett fortsatt 
arbete ska utföras har trots allt inhämtats. Nämnas bör att arbetet med att ta fram lämpliga 
metoder att samla upp och rena tvättvatten pågår kontinuerligt. 

6.4.1 Uppsamlingsmatta från A´Vitesse AB 
Genom att nedanför fasaden som tvättas eller saneras lägga en matta kan tvättvattnet passera 
mattan och på så sätt genomgå en viss rening. Den här mattan kan liknas vid ett filter 
eftersom tvättvattnet rinner igenom den. Färgpartiklar, färgflagor, smuts från väggen och 
kemikalier ska vid passagen genom mattan absorberas eller adsorberas i eller på den. Mattan 
visas i funktion i Figur 4. 
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Figur 4. Uppsamlingsmatta från A’Vitesse AB. 

För att ta reda på huruvida mattan fyller sin funktion och vilken rening som uppnås gjordes 
provtagningar på tvättvattnet vid några klottersaneringar. Proven gjordes så att tvättvatten 
samlades upp både före och efter mattan. Provvattnet analyserades sedan på Stockholm 
Vattens laboratorium för att reningseffekten skulle kunna uppskattas. I Tabell 20 visas 
resultaten av laboratorieanalyserna [ref 15]. 



Examensarbete 
Andreas Wiberg, KTH / KET-IM, Stockholm Vatten AB 1998 

Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad  
 

36 

Tabell 20. Resultat av provtagningarna för mattan från A’Vitesse AB. 

parameter Gustavsbergs 
centrum, tegel 
före 

Gustavsbergs 
centrum, tegel 
efter 

Gustavsbergs 
centrum, plåt 
före 

Gustavsbergs 
centrum, plåt 
efter 

BOD7 (mg/l) 5900 5000 3200 2900 
COD (mg/l) 9800 8400 6100 4000 
Pb (μg/l) 200 310 220 40 
Cd (μg/l) <5 <5 <5 <5 
Cr (μg/l) 120 180 <5 <5 
Cu (μg/l) 81 120 320 77 
Ni (μg/l) 26 46 8 <5 
Zn (μg/l) 430 1600 320 260 
Hg (μg/l) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Nitrifikations- 
hämning,  
1% inbl. (%) 

42 32 27 21 

Nitrifikations- 
hämning,  
20% inbl. (%) 

100 100 100 100 

 
Kommentarer till Tabell 20: Tanken med provtagningarna var att få en uppfattning om 
huruvida mattan renade tvättvattnet på något sätt. Ovanstående resultat ger inte någon 
möjlighet att dra en slutsats om detta. Proven vid plåten visar en reduktion medan proven vid 
tegelväggen inte visar någon reduktion, snarare en ökning. Vad resultatet beror på kan vara att 
provtagningsförhållandena inte var tillräckligt stabila. Det var helt enkelt svårt att få 
representativa provpunkter vid väggen. Speciellt var det svårt att få bara det vatten som runnit 
igenom mattan i provkärlet. Ytterligare provtagningar och utvärdering behövs för att klargöra 
om A´Vitesses matta fyller sitt syfte att rena tvättvattnet från klottersanering. Utförligare 
feldiskussion, se avsnitt 7.2. 
 
Att tänka på då en matta används är att högtryckstvätt ger upphov till en hel del stänk åt alla 
håll. Därför är det viktigt att mattan är tillräckligt lång längs med väggen och att den sträcker 
sig tillräckligt långt ut från väggen. Annars kan en avsevärd mängd vatten hamna utanför 
mattan och därmed undgå avsedd rening. En del av vattnet kommer alltid att hamna utanför 
mattan på grund av stänk, men det gäller att minimera den mängden. 
 
En fördel med mattan från A´Vitesse AB är att den är lätt att lägga ut. Den är följsam, vilket 
är bra om saneringen/tvätten sker vid en yta som har en ojämn markyta nedanför sig, till 
exempel högt gräs. Mattan är också lätt att bära med sig då materialet är "bomullsliknande". 
 
Mattan kan inte användas i all evighet, utan den blir efter att antal objekt mättad med 
föroreningar. Det märks framförallt på att det vatten som rinner igenom inte uppvisar någon 
skillnad före respektive efter. Ett byte av matta ska ha skett innan det stadiet nåtts. Att se när 
det är dags att byta matta är något som i början får provas fram. Efterhand kommer det att bli 
tydligt när mattan är på väg att bli mättad. Ett tränat öga kommer troligen inte att ha några 
problem att upptäcka det. Den mättade mattan kan i dagsläget ej regenereras på något sätt 
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utan den går till en förbränningsanläggning för att ge energi. Materialet i mattan består av 
organiska ämnen och ger vid förbränning endast upphov till CO2 och H2O. De 
absorberade/adsorberade föroreningarna, som ej förbränns, tas omhand av 
förbränningsanläggningens utrustning för rökgasrening eller samlas i askan. 

6.4.2 Uppsamlingsmatta från Eko-Nomen Miljö AB med tillhörande länsar 
Reningsmetoden går ut på att nedanför, precis intill fasaden lägga en matta, som har flera 
länsar påmonterade. Mattan består av ett gummimaterial, och är således ej att likna vid ett 
filter (jämför A´Vitesse, avsnitt 6.4.1). Tvättvattnet ska hamna på mattan, samlas upp där och 
rinna av den via de påmonterade länsarna. Det är alltså de påmonterade länsarna som utför 
själva reningen. Mattan visas under användning i Figur 5. 
 

 

Figur 5. Uppsamlingsmatta från Eko-Nomen Miljö AB med tillhörande länsar. 

Den här mattan fungerar efter en annan princip än den från A´Vitesse AB (se avsnitt 6.4.1). I 
de länsar som sitter på mattan finns ett finfördelat och specialbehandlat material av furubark 
(”ZUGOL” [ref 2, ref 6]), som ska absorbera eller adsorbera föroreningar i tvättvattnet. 
Furubarken innehåller naturligt cirka 1 miljon bakterier/g [ref 6]. Dessa bakterier bryter ned 
en del av de organiska ämnen men kan naturligtvis inte ”bryta ned” tungmetaller. 
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Mattan är tyngre och inte lika smidig att använda som den från A´Vitesse AB. Eftersom 
materialet är gummi blir följsamheten vid ett ojämnt underlag inte lika bra. För att ta reda på 
effektiviteten vid reningen togs prover enligt före/efterprincipen. Resultaten från 
laboratorieanalyserna [ref 15] av tvättvattnet från provtagningarna visas i Tabell 21. 

Tabell 21. Resultat av provtagningarna för mattan från Eko-Nomen Miljö AB. 

parameter Lahäll före Lahäll efter Nybohov före Nybohov efter 
BOD7 (mg/l) 22000 17000 1500 5500 
COD (mg/l) 35000 26000 2100 7400 
Pb (μg/l) 4200 1400 33 47 
Cd (μg/l) <5 <5 <5 <5 
Cr (μg/l) 53 32 20 15 
Cu (μg/l) 230 50 28 34 
Ni (μg/l) 34 17 17 13 
Zn (μg/l) 7000 4100 72 490 
Hg (μg/l) 0,1 <0,1 0,2 <0,1 
Nitrifikations- 
hämning,  
1% inbl. (%) 

83 75 5 21 

Nitrifikations- 
hämning,  
20% inbl. (%) 

100 100 91 97 

 
Kommentarer till Tabell 21: Tanken var densamma för Eko-Nomen Miljö AB:s matta som 
den var för A´Vitesses. Nämligen att ta reda på om den renade tvättvattnet från 
klottersaneringen. Resultatet blev likartat, med ett tillfälle som visade på en viss reduktion 
(Lahäll) och ett tillfälle som inte visade någon reduktion (Nybohov) utan snarare en ökning. 
För provtagningsförhållandena gäller detsamma som för A´Vitesses matta med det tillägget 
att här kunde tvättvatten ”läcka” vid sidan om de påmonterade länsarna, se Figur 5. Ett visst 
läckage kunde också förekomma under länsarna, det vill säga mellan mattan och länsarna. 
Ytterligare provtagningar och utvärdering behövs för att säga om denna matta fullgör 
funktionen att reducera föroreningsinnehållet i tvättvatten från klottersanering. Utförligare 
feldiskussion, se avsnitt 7.2. 
 
Vid användningen av mattan måste det område som mattan täcker på marken nedanför 
fasaden vara tillräckligt stort. Annars kan stänk hamna utanför, vilket ej är önskvärt. Samma 
resonemang gäller alltså för denna matta som för den från A´Vitesse AB vad gäller 
marktäckningen nedanför fasaden (se avsnitt 6.4.1). 
 
Furubarken i länsarna blir mättad efterhand. Då måste materialet bytas ut. De förbrukade 
länsarna måste tas omhand, vilket kan ske genom förbränning i en anläggning med väl 
fungerande rökgasrening. Ett alternativt sätt att ta omhand furubarken är att kompostera den. 
Det gäller dock att vara uppmärksam på vilka föroreningar som absorberats i materialet. 
Tungmetaller gör furubarken olämplig att kompostera, då de kan störa 
komposteringsprocessen och förorena komposten. 
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Den här mattan från Eko-Nomen Miljö AB [ref 2] är fortfarande under utveckling. Den 
fungerar som den ser ut idag men det finns en del förbättringar som kunde göras för att 
optimera funktionen. Bland annat gäller det själva fastsättningen av länsarna på mattan, 
vilken kunde göras annorlunda. Som de sitter idag läcker en del vatten under den. Läckaget 
minskar om länsarna är fuktiga eftersom de då ligger an mer mot mattan. Men om länsarna 
kunde integreras i mattan skulle reningen förmodligen bli bättre. Ett förslag på detta lämnas i 
Bilaga 2. 

6.4.3 Uppsamlingsmatta från Ragn-Sells med tillhörande länsar 
Ragn-Sells använder sig vid klottersanering av kemikalier och högtryckstvätt samt 
kalkblästring enligt JOS-metoden [ref 11]. För kalkblästringsmetoden har Ragn-Sells tagit 
fram en matta som ska samla upp det kalkslam som bildas vid saneringen. Mattan är mönstrad 
på ovansidan för att kalkslammet ska fastna bättre på mattan. Vattnet, som kalken är blandad 
med, rinner vidare över mattan och ner i marken eller närmaste brunn. Mattan är tänkt att 
kompletteras med länsar, enligt samma princip som mattan från Eko-Nomen Miljö AB, men 
det projektet är fortfarande under utveckling. Mattan används alltså idag utan länsar. 
 
Kalkslammet som samlas upp på mattan tas omhand genom att det skrapas/skyfflas ihop och  
körs till Ragn-Sells deponi i Högbytorp. Ragn-Sells egna bilar ombesörjer transporten, vilket 
underlättar det rent praktiskt. 
 
Kalkblästringsmetoden är en speciell klottersaneringsmetod och den kan inte användas på alla 
fasader, speciellt inte på ömtåliga fasader som till exempel metallytor. Den matta som Ragn-
Sells tagit fram är mer eller mindre specialgjord för deras metod. Men möjligheterna för 
denna matta att användas i samband med klottersanering med kemikalier och högtryckstvätt 
finns ändå. I Tabell 22 redovisas resultatet av ett före/efterprov med Ragn-Sells matta då 
kemisk klottersanering användes. Länsar med ”ZUGOL” i användes på mattan (se avsnitt 
6.4.2). Mattan vid detta tillfälle visas i Figur 6. 
 

 

Figur 6. Uppsamlingsmatta från Ragn-Sells med ”ZUGOL-länsar”, kemisk klottersanering. 

Tabell 22. Resultat av provtagningen för mattan från Ragn-Sells, kemisk klottersanering. 
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parameter Haeffnersvägen före Haeffnersvägen efter 
BOD7 (mg/l) 6400 6100 
COD (mg/l) 9600 7800 
Pb (μg/l) 260 130 
Cd (μg/l) 0,6 0,5 
Cr (μg/l) 110 52 
Cu (μg/l) 4400 6200 
Ni (μg/l) 40 22 
Zn (μg/l) 4400 3400 
Hg (μg/l) <0,1 <0,1 
Nitrifikations- 
hämning,  
1% inbl. (%) 

34 26 

Nitrifikations- 
hämning,  
20% inbl. (%) 

100 100 

 
Kommentarer till Tabell 22: Med bara ett tillfälle där prov tagits är det svårt att säga något om 
mattans reningseffekt. Provet visar i alla fall på en viss reduktion, så när som på koppar. 
Feldiskussion, se avsnitt 7.2. 
 
Då kalkblästring används ser det lite annorlunda ut vid platsen för klottersaneringen. Figur 7 
visar mattan vid en sanering där kalkblästring användes. 
 

 

Figur 7. Ragn-Sells matta då kalkblästring används som saneringsmetod. 

En annan saneringsmetod som Ragn-Sells matta kunde vara lämplig för, med tanke på den 
räfflade ytan, är sandblästring. 

6.4.4 Väggscrub och Miniscrub från Alto Sverige AB 
Det finns metoder för uppsamling av tvättvatten som tar omhand nära nog 100% av vattnet. 
Det kan ske med hjälp av ett munstycke med vakuumsug, roterande borste och 
högtrycksspruta ansluten till en våtdammsugare. Företaget KEW Industri AB (som ingår i 
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Alto Sverige AB) [ref 31] har gjort en helhetslösning för tvätt och sanering av fasader som 
bygger på den här tekniken. Systemet heter ”KEW Mobile Clean System” (Figur 8). 
Munstycket heter ”Väggscrub”. 
 

 

Figur 8. KEW Mobile Clean System [ref 31]. 

Munstycket ”Väggscrub” är inte så stort (140 mm spolbredd) varför det vid stora ytor kan 
vara arbetsamt att använda det. Hittills har ”Väggscrub” mest kommit till användning vid 
jobb inomhus, där vatten inte får spridas då det kan ge upphov till vattenskador. Men att även 
använda den vid jobb utomhus måste ses som ett alternativ om tvättvattnet ska kunna samlas 
upp fullständigt. Ett problem som finns idag är att när fasadytan är mycket ojämn (skrovlig) 
är det svårt att få ”Väggscrub” att fungera tillfredsställande. Men i framtiden kan en 
utveckling eller modifiering av ”Väggscrub” leda till att användningsområdet utökas och 
tekniken kan mycket väl bli ett gångbart alternativ när/om det kommer krav på uppsamling av 
tvättvatten vid tvätt, renovering och sanering av fasader. 

6.4.5 Jetvac från Snöland ispo AB 
”Jetvac” från Snöland ispo AB [ref 28] bygger på samma princip som ”Väggscrub” från KEW 
Industri AB, beskriven i avsnitt 6.4.4. Snöland har också våtdammsugare som kan användas i 
samband med att ”Jetvac” används. Däremot har inte Snöland samma helhetslösning som den 
vagn från KEW som visas i Figur 8. Det beror på att Snöland är specialiserat på kemikalier 
och har utvecklat Jetvac som ett komplement till den verksamheten. KEW Industri AB är ett 
maskinvaruföretag i större utsträckning, även om annan verksamhet också förekommer. I 
Figur 9 visas ”Jetvac”. 
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Figur 9. ”Jetvac” från Snöland ispo AB.  

”Jetvac” och ”Väggscrub” bedöms efter att ha sett båda under användning som likvärdiga. 

6.4.6 Filtreringsanordning för dagvattenbrunnar 
Om tvättvattnet ej kan hindras från att orenat rinna ned i de dagvattenbrunnar som finns i 
närheten av fasaden kan en möjlighet att minska miljöeffekten vara att använda sig av så 
kallade brunnsinsättningar i brunnarna. En sådan brunnsinsättning är ”EcoLine2000” från 
företaget Sydpumpen AB [ref 50]. I Figur 10 visas hur den kan se ut när den sitter i brunnen. 
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Figur 10. Brunnsinsättning ”EcoLine2000” ” från företaget Sydpumpen AB. 

Som absorptionsmaterial i brunnsinsättningen används ”ZUGOL” (avsnitt 6.4.2) och ”Ergon 
Sorb” [ref 50], vilka båda är biologiskt nedbrytbara. Enligt generalagenten [ref 50] kan många 
ämnen absorberas av absorbenterna, till exempel olja, bensin, diesel, metanol, målarfärger, 
trikloretylen, toluen och ytterligare 500 kemikalier samt tungmetaller. Omhändertagande av 
förbrukat absorptionsmaterial kan ske antingen genom kompostering eller förbränning, 
beroende på vilka föroreningar som absorberats. Ett problem som kan uppstå i samband med 
att brunnsinsättningar används är igensättning. Löv och andra större föremål kan försvåra 
passage av vatten. 
 
Företaget Eko-Nomen Miljö AB [ref 2] har utvecklat den här tekniken. Deras 
brunnsinsättning har precis börjat att testas och visar hittills lovande resultat. Bland annat ska 
problemen med igensättning vara mindre. Brunnsinsättningen ska presenteras på en 
presskonferens i Stockholm i början av 1999. 

6.4.7 Invallning med specialgjord blästringssand, ”Olivin 55” 
Ett alternativ som kan användas för att hindra tvättvatten från att rinna ned i brunnar som 
finns i anslutning till den fasad där arbete pågår är invallning med specialbehandlad sand, till 
exempel ”Olivinsand” [ref 23]. Genom att lägga sanden utmed fasaden på marken nedanför 
på lämpligt avstånd från väggen kan det som tvättas ned samlas upp innanför sandvallen. De 
grova föroreningarna i tvättvattnet sedimenterar direkt innanför vallen. Vattnet rinner igenom 
vallen, som fungerar som ett filter. Föroreningar absorberas eller adsorberas i sanden när 
vattnet passerar vallen. Det ”renade” tvättvattnet kan nu rinna till närmsta brunn för 
avledning. De sedimenterade, grova föroreningarna och sanden samlas upp och tas omhand. 
Avfallet körs oftast till tipp. Ett alternativ kan vara att använda materialet som fyllnadsmassa 
vid något projekt, till exempel vägbygge, men då måste vetskap finnas om att föroreningarna 
ej kan läcka ut. I Figur 11 visas hur en invallning kan se ut. 
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Figur 11. Invallning med sand, ”Olivin 55”, vid en fasadrenovering vid S:t Eriksplan. 

För ”Olivin 55” gjordes en före/efterprovtagning vid en fasadrenovering med samma syfte 
som ovan (avsnitt 6.4.1 - 6.4.3). Resultatet kan ses i Tabell 23. 

Tabell 23. Resultat av en före/efterprovtagning vid en fasadrenovering där invallningssand 
”Olivin 55” [ref 23] användes. 

parameter S:t Eriksplan före S:t Eriksplan efter 
BOD7 (mg/l) 14000 11000 
COD (mg/l) 18000 16000 
Pb (μg/l) 51 17 
Cd (μg/l) 1,8 1,4 
Cr (μg/l) 19 14 
Cu (μg/l) 150 120 
Ni (μg/l) 30 36 
Zn (μg/l) 1000 1400 
Hg (μg/l) 0,4 0,2 
Nitrifikations- 
hämning,  
1% inbl. (%) 

20 18 

Nitrifikations- 
hämning,  
20% inbl. (%) 

96 94 

 
Kommentarer till Tabell 23: ”Föreprovet” togs med hjälp av en skopa ur vattenfasen innanför 
vallen. De föroreningar som fanns i den sedimenterade fasen togs således ej med. 
”Efterprovet” togs genom att skopa upp vatten från de vattenströmmar som rann på asfalten 
utanför vallen. Ett prov går inte att dra några säkra slutsatser av. Provresultaten tyder dock på 
att ”Olivin 55” har en viss renande förmåga på tvättvatten från fasadrenovering. 
Feldiskussion, se avsnitt 7.2. 
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6.4.8 Omhändertagande av tvättvatten från klottersanering vid fasta 
anläggningar 
Klottersanering och fasadrenovering är verksamheter som sker på olika platser från gång till 
gång. Det finns dock tillfällen då klottersanering kan ske på samma plats i stort sett hela tiden. 
Tunnelbanevagnar är ett exempel som tas upp här. SL har flera servicedepåer för sina vagnar. 
På dessa depåer finns tvätthallar för rengöring och klottersanering. Naturvårdsverket har i 
allmänna råd [ref 26] meddelat att från och med år 2010 bör alla tvätthallar ha system som har 
återvinning av tvättvatten till minst 80%. SL tunnelbana har beslutat att redan nu börja bygga 
slutna tvätthallar och en av dem är redan färdig vid Högdalens tunnelbanedepå. Det system 
som finns installerat där är från Kärcher AB [ref 47]. 
 
De allmänna råden gäller inte helt och hållet klottersaneringshallar, men de får effekt även 
där. Krav på omhändertagande finns likväl. Det vill säga tvättvattnet får inte innehålla mer 
föroreningar än vad Naturvårdsverket tillåter [ref 26]. De parametrar som Naturvårdsverket 
använder är (värdena anger de halter, per personbil, som ej bör överskridas i tvättvattnet från 
en biltvätt räknat som ett genomsnitt under en månad): 
 
• Samlingsparameter för Pb, Cr och Ni: 10 mg/fordon. 
• Cd: 0,25 mg/fordon. 
• Zn: 50 mg/fordon. 
• Mineralolja: 5 g/fordon. 
• BOD7 / CODCr - kvot för tvättkemikalierna: > 0,5. 
• Slam- och oljeavfall som samlas i avskiljarutrustning ska betraktas som miljöfarligt avfall. 
 
Att kravet på återvinning inte går att tillämpa fullt ut vid klottersanering beror på att 
högtrycksaggregatet inte klarar de höga partikelhalter, som kan uppstå efter en stunds 
cirkulerande av tvättvatten. Istället renas vattnet till minst den nivå som Naturvårdsverket 
anger, så att det utan olägenhet kan släppas ut i spillvattennätet. SL har vid Högdalendepån 
byggt en separat hall för klottersanering av vagnar. Allt vatten som används tas omhand och 
renas i en intern reningsanläggning innan det släpps ut i spillvattennätet. Anläggningen är 
levererad och installerad av företaget Renaren AB i Arvika [ref 38]. Anläggningen består 
sammanfattningsvis av följande steg: 
 
• Pumpkammare. 
• Bufferttank. 
• Elektroflotation med tillhörande saltdoserare för konduktivitets- och pH-justering. 
• Filtrering. 
 
I Bilaga 4 finns ett flödesschema för anläggningen. 
 
Den här verksamheten är annorlunda mot konventionell klottersanering ute i fält. Genom att 
göra all sanering i en hall med separat avlopp för tvättvattnet blir det lättare att ta omhand 
vattnet och behandla det för att minska miljöeffekterna. Att använda motsvarande teknik vid 
klottersanering ute i fält är svårare. Det skulle i så fall innebära att ett mobilt reningsverk 
skulle tas med när klottersanering görs, vilket verkar opraktiskt. Ett alternativ skulle kunna 
vara att samla upp tvättvattnet vid klottersanering ute i fält i en tank och transportera det till 
en fast anläggning för rening, liknande den vid Högdalendepån. Som alltid rör det sig i 
huvudsak om två huvudfrågor: Ekonomi och praktisk genomförbarhet. 
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6.5 Regelverk och bestämmelser 
Efter lite undersökande arbete visade det sig att branschen idag inte alls har några speciella 
regler att rätta sig efter. Det finns dock länder där bestämmelser om till exempel uppsamling 
av tvättvatten har införts. Även anmälningsplikt existerar för vissa jobb. Här liksom vid så 
många andra tillfällen är det marknaden som styr. Efterfrågan på miljöanpassade metoder och 
helhetssyner ökar stadigt hela tiden. De företag som inte följer med utvecklingen riskerar att 
tappa mark och till slut kanske slås ut helt. Men idag finns som sagt inga specifika råd eller 
regler att följa i Sverige. Genom att från myndigheters (miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, 
länsstyrelsen) och VA-företags (Stockholm Vatten) sida komma med initiativ skulle 
utvecklingen kunna påskyndas. När det gäller klottersanering och fasadrengöring finns en 
rapport från Toxicon AB, ”Miljöanpassad fasadrengöring, klottersanering och klotterskydd” 
[ref 32], som behandlar aspekter på miljöproblem i samband med verksamheten och förslag 
till åtgärder. Viktiga punkter i den rapportens resonemang är [ref 32]: 
 
• Substitutionsprincipen måste tillämpas. 
• Certifiering av företag. 
• Införande av anmälningsplikt. 
• Informations- och utbildningsåtgärder. 
• Åtgärder för att hindra tvättvatten från att spridas fritt. 
 
De uppräknade punkterna gäller för fasadrenovering också. 
 
Klottersanering och fasadrenovering är aktiviteter som faller under begreppet miljöfarlig 
verksamhet. Enligt Miljöbalken [ref 39] är aktiviteter som ger upphov till ”utsläpp av 
avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 
vattenområden eller grundvatten” att betrakta som miljöfarliga verksamheter. Med 
avloppsvatten menas ”spillvatten eller annan flytande orenlighet” [ref 39]. De allmänna 
försiktighetsprinciper som finns måste naturligtvis följas. Kemikalielagstiftningen går också 
att tillämpa. Det finns således lagstiftning som kan användas som stöd vid ett införande av 
regler för klottersanering och fasadrenovering. Men för att reglera verksamheterna är det 
troligt att några nya råd eller föreskrifter måste utfärdas. Till exempel via Naturvårdsverket 
eller miljöförvaltningen i respektive kommun. I Göteborg har ett initiativ tagits för att 
miljöanpassa klottersaneringsverksamheten genom att skriva ned ett antal råd och skicka ut 
det till berörda parter [ref 24]. Att låta vattenbolag i respektive kommun (till exempel 
Stockholm Vatten) vara med och ha synpunkter är att rekommendera eftersom det är de som 
får ta omhand det tvättvatten som bildas. 

6.5.1 Övriga länder 
Efter flera rundringningar bland personer som har varit ute och jobbat med klottersanering 
och fasadrenovering i andra länder än Sverige har det framkommit att det är i Tyskland som 
de hårdaste reglerna för omhändertagande av tvättvatten finns [ref 6]. Det verkar som om det 
är det enda landet som har sådana krav idag. I de olika delstaterna i Tyskland finns olika 
regler. I de delstater som har de strängaste reglerna får ingen fasadtvätt eller klottersanering 
ske utan att uppsamling av tvättvatten sker, då ytan som behandlas överstiger en viss storlek. 
Uppsamlingen sker oftast med våtsug, vilket visar att det är fullt möjligt att införa regler för 
uppsamling av tvättvatten i Sverige idag. I vissa andra delstater finns dock inte dessa krav. 
Där finns istället liknande bestämmelser som i Sverige. Marknaden är med andra ord väldigt 
inhomogen i Tyskland. Men att det finns delstater som har uppsamlingskrav visar på att det är 
fullt möjligt att genomföra sådana bestämmelser idag. En fråga som är på sin plats är varför 
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dessa bestämmelser finns i just Tyskland? Tillgången på rent vatten är inte så god som i till 
exempel Sverige. Besparingssyfte är således ett skäl. Med tanke på detta finns det flera länder 
som skulle ha ett stort behov av att införa liknande bestämmelser, till exempel länder runt 
Medelhavet som har ett torrt klimat. Sedan har det naturligtvis att göra med rena miljöskäl, 
som alla länder kunde använda som argument. Vad det gäller övriga länder, förutom 
Tyskland, har inga speciella regler kunnat påvisas. Orsakerna till detta kan vara flera. En 
möjlig är okunskap. 
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7 Diskussion 
Fasadrenoveringens och klottersaneringens bidrag till föroreningar (tungmetaller och 
organiska ämnen, BOD7 och CODCr) som kommer till Stockholm Vattens reningsverk är 
varierande. Maxvärdet, som gäller för bly vid fasadrenovering, för den procentuella 
medelandel som en verksamhet står för, om 250 tillfällen antas (avsnitt 4.1.2), är 4,3% (Tabell 
16). Det värde som är näst högst är det för zink vid fasadrenovering. Om 250 
fasadrenoveringar skulle genomföras på ett år skulle 0,2% av inkommande mängd zink 
härröra från denna verksamhet. Även för bly vid klottersanering är värdet 0,2%. Att värdet på 
bly vid fasadrenovering är så högt beror på att provtagningen vid en fasadrenovering av 
slottet kan ha gett lite missvisande värden på bly på så sätt att det ej är representativt [ref 4]. 
Det är ett mycket högt värde. Det har ändå tagits med för att visa på att det lokalt kan 
förekomma mycket höga värden. Vid slottet berodde det på att blyvitt hade använts på 
fönsterkarmarna. Blyvitt hamnade i provet och gjorde att provet ej blev representativt. Om 
250 fasadrenoveringar som den vid slottet skulle genomföras under ett år skulle till exempel 
bly från den verksamheten utgöra cirka 65% av inkommande mängd (se Bilaga 3). Det är inte 
troligt att detta är ett helt korrekt värde, men det visar ändå på att metalltillförseln från 
fasadrenoveringar ej är försumbar. Minsta andel enligt Tabell 16 är den för Hg, vilken är 
0,007%. Det visar att variationen är stor. För att komma från sådana effekter har en tabell 
gjorts, där medianvärdet används istället för medelvärdet (Tabell 17). Där blir motsvarande 
värde för bly vid fasadrenovering 0,14% av inkommande mängd till Stockholm Vattens 
reningsverk under ett år. 
 
Varifrån kommer de ämnen som finns i tvättvattnet? Kemikalier bidrar med organiska ämnen, 
vilket analysresultaten från tvättvattenproverna visar. Vid de tillfällen då kemikalier använts 
är värdena på BOD och CODCr betydligt högre än då kemikalier inte använts (Bilaga 3). De 
produkter som används idag består av biologiskt nedbrytbara ämnen. Det har mer eller mindre 
blivit ett krav från uppköparna att så ska vara fallet. Tillverkarna har därmed blivit tvungna att 
utveckla ”miljöanpassade” produkter. Det finns dock undantag på marknaden. Metallerna 
som finns i tvättvattnet, var kommer de ifrån? Genom att fråga experter på färger och 
fasadmaterial kan konstateras att vare sig färger eller fasadmaterial innehåller mycket 
metaller. De förekommer som pigment, som utgör en liten procentuell andel. Färger och 
fasadmaterial är trots detta att betrakta som källor till metaller. De mest miljöfarliga 
metallerna, Hg, Cd och Pb, har dock fasats ut ur produkterna sen lång tid tillbaka. De kan 
dock finnas kvar på vissa fasader. För att ta reda på detta måste provtagning av fasaden 
utföras. En trolig stor källa till miljöfarliga ämnen som hamnar i tvättvattnet är deponerade 
luftföroreningar. I en storstad som Stockholm finns många källor till metaller. För att nämna 
några finns biltrafiken, energianläggningar med förbränning och transport av luftföroreningar 
från andra delar av världen. Något som bör leda till ett minskat bidrag från biltrafiken är att 
blyad bensin ej längre säljs. I regeringens proposition ”Svenska miljömål” [ref 37] redogörs 
för att utsläppen av bly till luft och vatten har minskat med cirka 85% under perioden 1985-
1995. 
 
Fasadrenoveringar och klottersaneringar bidrar som sagt i varierande omfattning till 
miljöfarliga och processtörande ämnen i inkommande vatten till reningsverken. De är trots 
detta två typer av miljöfarliga verksamheter som inte har några specifika krav eller regler att 
följa.  Vid klottersanering kan lokala förhållanden som känslig mark, närhet till bebyggelse 
eller människor i rörelse och omgivningens utseende i övrigt spela stor roll. Sanering av 
klotter kan ske på de mest skiftande platser, varför det är svårt att fastställa några generella 
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regler för hur verksamheten ska bedrivas. En sak som att det under fasaden som ska saneras 
kan finnas gräs eller asfalt med gatubrunn gör att förutsättningarna blir helt olika. 
Gatubrunnen kan i sin tur vara ansluten till en kombinerad eller en separerad ledning, vilket 
leder till att tvättvattnet förs till reningsverket respektive till recipienten. Beroende på vilket 
som är fallet blir följderna olika. 
 
Fasadrenoveringar utförs oftast i urbana områden, det vill säga i tätt bebyggda områden. Det 
innebär att i merparten av fallen rinner tvättvattnet ner i en gatubrunn. I stora delar av 
Stockholms centrala delar är ledningssystemet kombinerat, vilket således leder tvättvattnet till 
reningsverket. För fasadrenovering är det inte bara risken att miljöfarliga ämnen ska hamna i 
avloppsvattnet som är aktuell, utan även det att gatubrunnarna kan sätta igen av det 
”fasadslam” som spolas ned i brunnarna. De flesta fasadrenoveringsfirmor hävdar att det 
mesta av renoveringsavfallet samlas upp. Men trots detta hamnar en inte försumbar mängd i 
brunnarna. Det kan Stockholm Vattens spolbilspatruller vittna om [ref 13]. 
 
Idag finns inga direkta regler för hur fasadrenovering respektive klottersanering skall eller får 
utföras, utan det är upp till entreprenören att bestämma. Naturligtvis inom ramen för de 
bestämmelser och allmänna aktsamhetsregler som gäller enligt miljöbalken [  
ref 39] och kemikalielagstiftningen [ref 49]. Men miljölagar har en tendens att tänjas i sina 
gränser. I föreliggande arbete har ett försök gjorts att kartlägga dessa verksamheter med 
avseende på omfattning, miljöeffekter och hur de utförs. Dessutom har  marknaden 
undersökts för att hitta metoder för att samla upp, ta omhand och rena tvättvattnet. Genom att 
ha gjort det blev det möjligt att lämna förslag till vilka åtgärder som kan vara lämpliga att 
vidta för att minimera negativa miljökonsekvenser från fasadrenovering och klottersanering. 
När det gäller klottersanering finns ett material bestående av en film och en skrift utgivna av 
Svenska Kommunförbundet [ref 48], vilka är en bra introduktion till hur ”miljövänlig 
klottersanering” kan genomföras. I materialet visas hur en "miljöanpassad" klottersanering 
bör gå till. Till exempel vilka skyddsåtgärder som bör vidtas och vilka skyddskläder som ska 
bäras. En kort genomgång av ekonomiska aspekter på klotterbekämpning sker också, med 
slutsatsen att metoden att klotterskydda ger mycket god ekonomi. För fasadrenovering har 
inget liknande material hittats. 

7.1 Uppsamlingsmetoder och reningsmetoder 
De prover som har tagits på de uppsamlingsmetoder som undersökts har inte visat att 
metoderna fungerar bra. Det kan finnas flera orsaker till det. Några nämns nedan i avsnitt 7.2. 
De gäller själva provtagningsförfarandet och arbetet runt det. Men möjligheten finns 
naturligtvis att metoden i sig inte är lämplig. 
 
En metod som fungerar är den som tar omhand tvättvattnet via en vakuumsug. Jetvac (avsnitt 
6.4.5) och Väggscrub (avsnitt 6.4.4) är exempel på denna metod. Problemet med dem är att 
munstyckena är så små (140 mm spolbredd) att det är svårt att använda dem storskaligt. Vid 
mindre objekt (1-10 m2) är de dock lämpliga. Idag används de främst vid inomhusjobb, då 
inget vatten får spillas på golven. 
 
Med de olika typerna av uppsamlingsmattor (avsnitt 6.4.1 - 6.4.3), invallningssanden (avsnitt 
6.4.7) och dagvattenbrunnen (avsnitt 6.4.6) kan det vara så att de är utformade på fel sätt eller 
att materialet i dem, vilket ska rena vattnet, inte är tillräckligt bra. Dessa metoder baserar sig 
på att tvättvattnet ska rinna igenom någon form av absorberande/adsorberande/filtrerande 
material. Det verkar som att tvättvattnet renas till en viss del mekaniskt, då det kunde ses 
(visuellt iakttagande) att vattnet var mindre grumligt i de prov som togs efter passagen genom 
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materialet. Men det troliga är att den absorberande/adsorberande effekten inte är 
tillfredsställande. De prov som tagits har inte kunnat visa att metaller eller organiska 
föreningar reducerats i tvättvattnet efter passagen genom materialet. Återigen bör påpekas att 
det som nämns i avsnitt 7.2 ska tas i beaktande. Angående konstruktionen lämnas ett förslag 
till förbättrad fastsättning av länsar på uppsamlingsmattan från Eko-Nomen Miljö AB i Bilaga 
2. För övrigt har det inte varit möjligt att hinna med att titta på hur metoderna ska kunna 
förbättras. 
 
Om det är så att den absorberande eller adsorberande förmågan ej är tillfredsställande, kan det 
finnas flera orsaker. Det kan helt enkelt vara så att materialet inte är lämpligt för de 
substanser (metaller och organiska ämnen) som ska tas omhand. Att tänka på är att metaller är 
hydrofila och organiska ämnen hydrofoba, vilket gör det svårare att hitta en passande 
absorbent eller adsorbent. Metallerna kan i och för sig befinna sig bundna till eller 
adsorberade på partiklar av organiskt material, vilket i så fall skulle underlätta reningen. 
Partiklarna i sig kan vara så stora att de fastnar rent fysiskt i materialet, men det finns alltid så 
små partiklar och lösta ämnen som kan slippa igenom en sådan reningsmetod. Med detta är 
det meningen att peka på svårigheterna att hitta ett bra material som kan 
absorbera/adsorbera/filtrera alla ämnen som ej är önskvärda i tvättvattnet. 

7.2 Felkällor vid provtagning i samband med 
uppsamlingsmetoder 
De provtagningar som utförts för att ta reda på om de studerade uppsamlingsmetoderna 
(avsnitt 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 & 6.4.7) kunde visas vara funktionsdugliga och effektiva har inte 
visat något som är möjligt att dra några slutsatser av. Det som möjligen kan sägas är att 
metoderna är funktionsdugliga, baserat på rent visuella iakttaganden. Men på grund av att för 
få prover tagits är det överhuvudtaget svårt att säga något alls. De prover som togs visar 
varierande resultat. En del prover visar på en minskning av föroreningsinnehållet i tvättvattnet 
medan en del visar en ökning (det senare är ett ej önskvärt resultat). Dessa motsägelsefulla 
analyssvar leder till att de resultat som erhållits ej kan användas för att dra några slutsatser om 
huruvida metoderna är effektiva eller ej. För att kunna det måste framförallt fler 
provtagningar göras. Dessutom är det viktigt att vid nya provtagningar vara noga med hur 
proverna tas. Det var nämligen svårt att få stabila provtagningsförhållanden. Med det menas 
att många faktorer kunde bidra till att störa förfarandet vid provtagningen. Problem som fanns 
var: 
 
• Att bara få med ”före-vatten” respektive bara ”efter-vatten”. Medstänkning uppträdde ofta. 
• Provtagningsutrustningen var svår att hålla ren ute i fält. Detta är speciellt viktigt med 

tanke på att det ibland rör sig om mycket låga halter. 
• Föroreningar från saneringsutrustningen eller tvättutrustningen kunde föras med 

tvättvattnet (från rör, slangar, tankar etc.). 
• Proverna kunde vara inhomogena, vilket ledde till problem vid analyserandet på 

laboratoriet. 
• Svårt att få ett representativt prov då endast en liten del av vattnet kunde provtas. 
 
Dessa punkter är viktiga att tänka på om ytterligare provtagningar ska ske för att ta reda på 
om uppsamlingsmetoderna är bra eller inte. 
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8 Slutsatser 
Huvudsyftet med examensarbetet var att utreda hur stor andel av inkommande mängd 
föroreningar (tungmetaller och organiska ämnen) till Stockholm Vattens avloppsreningsverk 
(H, B & L) som fasadrenovering och klottersanering i Stockholm kan stå för, samt att i övrigt 
kartlägga dessa verksamheter med avseende på utförande, miljöeffekter och omfattning. 
Följande kan sägas om dessa verksamheter: 
 
• De regleras inte av några speciella regler i lagstiftningen, utan följer den allmänna miljö-, 

kemikalie- och arbetsmiljölagstiftningen (avsnitt 6.5). 
• Omfattningen för fasadrenovering har uppskattats till 250 objekt per år efter samtal med 

experter inom området. Klottersanering är svårare att göra en uppskattning för, varför 1000 
objekt valts för att få en uppfattning om årsbidraget (1000 objekt är ingen orimlig siffra) 
(avsnitt 4.1). 

• Ingen form av uppsamling eller rening av tvättvatten förekommer idag. Det finns dock 
flera metoder under utveckling (avsnitt 6.4). 

• Uppsamlings- och reningsmetoder för tvättvatten har studerats i detta arbete. För några av 
dem har provtagningar gjorts för att se hur bra de är. Dessa provtagningar har dock inte 
visat något som går att dra någon slutsats av, främst på grund av att för få prover tagits. 
Ytterligare prover måste tas för att kunna säga hur metoderna fungerar (avsnitt 6.4). 

• Den andel som dessa verksamheter står för av inkommande mängder föroreningar till 
reningsverken är liten, men det finns vissa objekt som visar på stora andelar (åtskilliga 
procent). För fasadrenovering finns till exempel ett fall där 250 sådana renoveringar skulle 
stå för 7,6% av inkommande mängd bly till reningsverken. I övrigt finns det några fall där 
andelen överstiger 1% för 250 fasadrenoveringsobjekt. De flesta prover visar dock på en 
andel klart mindre än 1% för 250 objekt. Klottersanering har för bly ett värde för 1000 
objekt på 2,9%. I övrigt ligger alla värden klart under 1%. Några få ligger dock precis 
under 1% för 1000 objekt (Bilaga 3). 

• Föroreningarna i tvättvattnet kommer troligen till stor del från deponerade luftföroreningar 
sedan det konstaterats att kemikalier, färger, och fasadmaterial inte innehåller stora 
mängder (avsnitt 4.4 - 4.7). 

• Från kemikalierna kommer mycket BOD7 och CODCr. En del av de organiska ämnena är 
lättnedbrytbara. Klotterskyddens vaxer och polymerer är inte lättnedbrytbara (avsnitt 4.4). 

• Ytterligare en miljöaspekt på framförallt fasadrenovering är igensättning av gatubrunnar 
med fasadslam. Vid slamsugning och spolning av brunnar hittas ofta stora mängder slam 
som kan hänföras till fasadrenoveringar (avsnitt 4.3). 

• När det gäller regler och bestämmelser runt fasadrenovering och klottersanering finns 
exempel på länder som har gått betydligt längre än Sverige. I Tyskland finns flera delstater 
som har krav på 100%-ig uppsamling av tvättvatten vid fasadtvätt (avsnitt 6.5.1). 
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9 Förslag till åtgärder 
Utifrån de ovan angivna slutsatserna föreslås följande åtgärder, som kan införas helt eller 
delvis: 
 
• Införande av regler för hur klottersanering och fasadrenovering får utföras. Exempel på 

regler som kan upprättas är: 
 

* Krav på uppsamling, omhändertagande och/eller rening av tvättvatten. 
Eventuellt kopplat till storleken (ytan) på objektet. 

 
 * Krav på provtagning av fasaden för att ta reda på vad fasaden består av. 
 Eventuellt kopplat till storleken (ytan) på objektet. 
 
 * Anmälningsplikt (till exempelvis miljöförvaltningen) för firmor som utför 
 verksamheterna. 
 
 * De allmänna reglerna i miljö-, kemikalie- och arbetsmiljölagstiftningen måste 
 efterlevas. Genom miljöpoliser kan det åstadkommas. Till exempel gäller det 
 substitutionsprincipen för kemikalier. 
 

* Om tvättvatten ska släppas till avloppsnätet kan krav införas på att det 
kommunala avloppsreningsverket ska konsulteras innan så sker. Detta för att 
kunna avgöra om det är lämpligt att släppa vatten i just den ledningen. 

 
* Några andra som skulle kunna konsulteras i större omfattning är 
fasadarkitekterna Med deras expertis kan fasadens bidrag till föroreningarna 
bestämmas innan arbetet påbörjas. Om det visar sig att det på eller i fasaden 
finns ämnen som är farliga kan det lättare motiveras varför uppsamling av 
tvättvatten ska ske. 

 
• Kontakt kan tas med Tyskland för att se hur de har löst verksamheten kring 

fasadrenovering och klottersanering. Eftersom de ligger långt före Sverige i hur 
verksamheten sköts finns mycket att lära. 
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