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Svensk titel: 

Rening av avloppsvatten från biltvättar med filter av torv och inblandad kolaska 

 – en utvärdering av effektivitet och avfallshantering ur ett miljöperspektiv. 

 

 

English title: 

Treating sewage water from car washes using a filter of peat and carbon-containing ash  

– an evaluation of efficiency and waste handling from an environmental perspective.  

 
Sammanfattning: 

Filtermaterial av 75 % torv och 25 % kolaska har använts under 2 respektive 4 år för rening av 

avloppsvatten från två biltvättar. Jämförelse med Kristianstads kommuns riktvärden för 

avloppsvatten från fordonstvättar visar att filtren fungerat. För avfallsklassning krävs kunskap om 

innehåll av miljöfarliga ämnen i produkter som använts i tvätthallarna. I brist på kunskap om 

innehåll av ej analyserade miljöfarliga ämnen i filtren anses förbränning vara ett bra 

omhändertagande ur miljösynpunkt, då energi och aska återvinns. 

 

 
Abstract: 

Sewage water from two car washes has been treated during 2 and 4 years respectively, using a 

filter made of 75 % peat and 25 % carbon-containing ash. A comparison with the guiding values 

for car wash sewage water in Kristianstad municipality shows that this type of filter works well. 

Classification of the filter as waste requires knowledge about the content of environmentally 

harmful substances in products used in the car washes. Because of the lack of knowledge about 

the content of non-analyzed substances in the filters, combustion must be regarded as an 

environmentally good way of disposing the filter material, as both energy and ashes are recycled.  

  



 

 
 

Förord 

Denna rapport utgör resultatet av mitt examensarbete på kandidatnivå inom 

biologiprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien är utförd på uppdrag av Laqua 

Treatment AB i samband med utbyte av filtermaterial i reningsanläggningarna vid två 

biltvättar i Kristianstads kommun.  

Arbetet inför rapporten har varit mycket intressant och lärorikt, både vad gäller fakta om 

kemin bakom filtrets reningsförmåga, lagar och riktlinjer vid hantering av avfall och inte 

minst gällande processen att skriva en vetenskaplig rapport.  

Jag vill rikta ett stort tack till Ola Persson, som alltid tar sig tid att hjälpa till och svara på 

frågor, oavsett om de har med kemi i torv eller annat att göra. Din hjälp genom åren har 

varit guld värd!  

Tack även till min handledare Britt-Marie Svensson, för all hjälp med tillhandahållande 

av tidigare forskning inom området och kommentarer under arbetets gång. Jag 

uppskattar din förståelse för att begreppen ibland har varit svåra att hålla isär och våra 

diskussioner där sambanden har klarnat. Jag har gått ifrån varje handledningstillfälle 

med nytt hopp och energi!   

Tack till Dahn Rosenqvist på Laqua Treatment AB för studiebesöket vid en av 

reningsanläggningarna, tillhandahållande av bakgrundsinformation och snabba svar och 

uppmuntrande kommentarer varje gång jag har hört av mig de senaste veckorna. 

Slutligen ett tack till Stina-Mina Ehn Börjesson som tipsade om projektet och till Britt-

Marie och Dahn för möjligheten att få skriva min c-uppsats om det. Det har som sagt 

varit en lärorik, intressant och rolig del av min utbildning! 

Sussie Söderlundh 
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Förkortningar 

DEHP: Di(2-etylhexyl)ftalat. 

DOC: Löst organiskt kol. 

EV: Effektivt värmevärde. KV minus energi bunden i avgiven vattenånga. 

F: Biltvättsanläggning där FM använts under 2 år. 

FM: Filtermaterial bestående av 75 % torv och 25 % aska. 

IC: Oorganiskt kol. 

KV: Kalorimetriskt värmevärde. Teoretisk mängd energi avgiven vid förbränning. 

L/S: Förhållandet mellan mängden vätska i liter och fast material i kg. 

NFS: Naturvårdsverkets föreskrifter. 

PCB: Polyklorerade bifenyler. 

PE-plast: Plast tillverkad av polyeten. 

PP-plast: Plast tillverkad av polypropen. 

R: Biltvättsanläggning där FM använts under 4 år. 

SFS: Svensk författningssamling (Sveriges lagar och förordningar samlade). 

SGU: Sveriges Geologiska Undersökning. 

SS: Svensk Standard. Standardiserad mätmetod. 

TOC: Totalt organiskt kol. 

TS: Torrsubstans. Det i ett material som inte utgörs av vatten och gas. 
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1. Inledning 

EU:s medlemsländer har kommit överens om att vi skall lösa våra miljöproblem nu och lämna 

över en värld till kommande generationer där miljöproblem har en lösning (Naturvårdsverket, 

2010i). I en strävan mot ett hållbart samhälle har 16 miljökvalitetsmål satts upp. Idag produceras 

en stor mängd giftiga ämnen, antingen som kommersiella varor eller som en biprodukt av dessa. 

Många av dessa ämnen hamnar i mark och vattendrag där de, både på kort och lång sikt, kan 

påverka naturen och människors hälsa negativt (Naturvårdsverket, 2010a). Att minska utsläpp av 

miljöfarliga ämnen är en viktig åtgärd för att nå flera av miljökvalitetsmålen. Därför har krav och 

rekommendationer angående utsläpp skärpts (Naturvårdsverket, 2010b). 

En aktivitet som ger upphov till avloppsvatten som riskerar förorena sjöar och vattendrag är 

tvättning av fordon. Sker biltvätt på gatan rinner med stor sannolikhet tvättvattnet ned i 

dagvattensystemen. Om biltvätt sker i en tvättanläggning, där oljeavskiljare länge varit ett måste 

(Naturvårdsverket, 2005) hamnar vattnet antingen via spillvattensystemet i ett reningsverk, eller 

går direkt ut i ett vattendrag. Kraven på rening av avloppsvatten från fordonstvättar i 

Kristianstads kommun skärptes 2005. Senast 2010 skall alla anläggningar i kommunen inneha ett 

system som renar utgående vatten, så att dess kvalité uppfyller kommunens uppställa riktvärden 

(Kristianstad, 2005). 

Inköp och installation av en reningsanläggning kan vara en dyr investering för verksamheten och 

därför finns det ett behov av effektiva alternativ, både ur renings- och kostnadssynpunkt 

(Rosenqvist, 2010a). Det är samtidigt viktigt att produktionen av komponenterna i själva 

reningsanläggningen är skonsam mot miljön (Naturvårdsverket, 2010c). En reningsmetod med ett 

filter bestående av torv med inblandning av aska har tidigare med framgång använts vid rening av 

lakvatten från soptippar (Kängsepp, 2008). För första gången har reningsanläggningar med 

samma typ av filter använts för rening av avloppsvatten från två biltvättsanläggningar i 

Kristianstads kommun (Rosenqvist, 2010a). Torv är ett naturligt material som finns i stora 

mängder runt om i Sverige (SGU, 2010a) och aska är en biprodukt vid förbränning av allt fast 

material (Norhammar, 2010). Filtren som undersökts och utvärderats i denna rapport har varit i 

bruk under 2 respektive 4 år. De är nu utbytta mot nya, och det är av stort intresse att utvärdera 

reningsresultaten. Komponenterna i filtret kan anses vara skonsamma mot miljön (Rosenqvist, 

2010a). Har filtermaterialet fungerat tillfredsställande?  

Förbrukat filtermaterial är avfall. EU har satt upp riktlinjer för hur avfall skall tas om hand för att 

påverka miljön så lite som möjligt. Återanvändning och återvinning av material och energi har 

hög prioritet för att spara på naturresurser och minska spridning av giftiga ämnen 

(Naturvårdsverket, 2010b). 

Om tanken är att ett avfallsmaterial skall återanvändas eller fasas ur kretsloppet genom att läggas 

på deponi är det viktigt att veta hur olika ämnen lakas ur det. Beroende på avfallets egenskaper 

och ämnesinnehåll klassas det som icke-farligt eller farligt. Reglerna gällande hantering, 

transport, deponering m.m. är olika baserat på klassningen. Uppsatta gränsvärden gällande 

urlakad vätska från avfallet avgör vid vilken typ av deponi det får deponeras och om någon typ av 

förbehandling krävs innan deponering (Avfallsförordning (2001:1063)). Ett laktest med 

efterföljande karaktärisering ger kunskap om urlakningsgrad och ämnesinnehåll 

(Naturvårdsverket, 2010d).  
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Insamling av bakgrundsfakta till denna rapport har skett genom studiebesök, intervjuer och e-

postkontakt med verksamhetsutövare och myndigheter, samt genom litteraturstudier och 

informationsökning via internet. Laktest enligt SS-12457-4 på förbrukat filtermaterial har utförts 

på Högskolan Kristianstad medan analyser av fast material och lakvätskor har utförts av personal 

på externa laboratorier. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att: 

 undersöka och redovisa gällande gräns- eller riktvärden för avloppsvatten från svenska 

biltvättar 

 

 jämföra data från analyser av avloppsvatten renat genom filtermaterial av torv och aska 

med gällande gräns- eller riktvärden samt dra slutsatser om filtrets reningseffektivitet 

 

 undersöka och sammanställa dagens regelverk för hantering av avfall bestående av 

förbrukat filter av torv och aska som använts för rening av avloppsvatten från svenska 

biltvättar 

 

 sammanställa analyser av innehåll och lakningsegenskaper hos de förbrukade 

filtermaterialen samt jämföra erhållna resultat med tillgängliga rikt- eller gränsvärden 

 

 diskutera omhändertagande av förbrukat filter ur ett miljöperspektiv 
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2. Bakgrund 

2.1. Sveriges miljökvalitetsmål 

1999 antog Sveriges riksdag 15 miljökvalitetsmål och 2005 tillkom ett 16:e. Målen anger den 

kvalité miljön och naturresurserna i Sverige måste hålla för att uppfylla kravet på en ekologiskt 

hållbar utveckling. Nästa generation skall ges möjlighet att leva i ett samhälle utan dagens stora 

miljöproblem, och miljökvalitetsmålen ligger till grund för åtgärder som behövs för att lösa 

dessa.  Målen är bl. a. vägledande vid tillämpning av miljöbalken och har brutits ned till delmål i 

landets myndigheter, departement, kommuner och organisationer (Naturvårdsverket, 1999).  

 

Nedan presenteras utdrag ur några utvalda miljökvalitetsmål som berör föroreningar i 

vattenmiljön och avfallshantering: 

 

Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag 

En stor mängd av vattnet i våra sjöar och vattendrag (80-90 %) härstammar från grundvatten. För 

att bibehålla en god kvalitet på vattnet både i marken och vid dess yta krävs att det inte förorenas 

av miljöfarliga kemikalier (Naturvårdsverket, 1999).  

 

Myllrande våtmarker 

Då många arter växter och djur är beroende av våtmarker för sin överlevnad skall dessa skyddas 

mot exploatering som t.ex. dränering och torvtäkt. Det är viktigt att hänsyn tas till den biologiska 

mångfalden och miljön vid val av lämpliga platser för torvbrytning (Naturvårdsverket, 1999).  

 

Hav i balans samt Levande kust och skärgård 

För att ge möjlighet för kustlevande organismer att återhämta sig krävs en minskning av utsläpp 

av miljögifter och närsalter i havet, så att dessa inte orsakar problem i form av förgiftning, 

övergödning och bottendöd (Naturvårdsverket, 1999).  

 

Giftfri miljö 

Halter av ämnen som inte förekommer naturligt i miljön skall återgå till obefintlig nivå, medan 

naturligt förekommande toxiska ämnen skall finnas i motsvarande halter som de hade funnits vid 

avsaknad av mänsklig påverkan av naturen (Naturvårdsverket, 1999).  

 

Begränsad klimatpåverkan 

Utsläpp av växthusgasen koldioxid bidrar till ökad uppvärmning av atmosfären. Koldioxid bildas 

vid förbränning av organiskt material (Naturvårdsverket, 1999).  

 

2.2. Fordonstvättar och dess miljöpåverkan 

I Sverige finns tusentals tvättar för fordon som personbilar, lastbilar, traktorer och 

järnvägsvagnar. 2005 fanns det enligt Naturvårdsverket cirka 1100 automattvättsanläggningar för 

personbilar vid bensinstationer och runt 300 för bussar och andra tunga fordon. Dessa genererar 

föroreningar av olika slag som sprids med avloppsvattnet till naturen, om sådant orenat går ut via 

dagvattensystemet. Är anläggningen kopplad till det kommunala reningsverket kan 

föroreningarna störa de biologiska processerna i detta och göra slammet oanvändbart som 

gödningsmedel (Naturvårdsverket, 2005). 
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Föroreningarna består av tungmetaller, organiska ämnen som oljeprodukter (opolära alifatiska 

kolväten) och oorganiska föreningar. De kommer från olika delar av anläggningen. Från bilen 

kommer vägsmuts i form av t.ex. asfalt och vägsalt, partiklar från däck och underrede, metall från 

kaross och rester av bränsle. Under tvättningen används olika kemiska tvättmedelspreparat och 

vid rengörning av tvätthallen används andra typer av kemiska medel. Vid justering av pH och vid 

rening av vattnet kan ytterligare kemikalier i form av flocknings- och fällningsmedel användas 

(Naturvårdsverket, 2005). 

 

Enligt miljömärkningsorganisationen Svanen sker cirka 30 miljoner tvättar av personbilar per år i 

Sverige och dessa genererar uppskattningsvis minst 2000 ton olja, 25 ton zink (Zn), 4 ton krom 

(Cr), nickel (Ni) och bly (Pb) samt 100 kg kadmium (Cd) (Svanen, 2010). 2/3 av alla tvättar sker 

på annan plats än i tvättanläggningar, vilket innebär att tvättvattnet går orenat ned i marken eller 

ut i vattendrag. 5000 ton rengöringskemikalier används totalt sett varje år när bilar tvättas i 

anläggningar och vid bostäder. Dessa består bl. a. av aromatiska lösningsmedel och tensider som 

finns i avfettningsmedel. Tensider finns även i alla bilschampo. Både aromatiska lösningsmedel 

och tensider är giftiga för vattenlevande organismer. De kan vara svåra att bryta ned och 

ansamlas lätt i vävnader då de är fettlösliga. Miljömärkta bilvårdsprodukter innehåller mer 

lättnedbrytbara ämnen som inte har lika stor negativ påverkan på miljön (Håll Sverige Rent, 

2010).  

 

Metallerna Zn, Ni, Cr och Cu är i ytterst små mängder viktiga näringsämnen för många 

organismer, men i högre doser är de giftiga (Hjorth, 2005). Pb och Cd fyller däremot ingen 

livsnödvändig funktion i organismer men är giftiga även i små doser (Elding, 2010, Elding & 

Skerfving, 2010). Pb används inom industrin, i ammunition och var länge en tillsats i bensin. Pb 

binds i skelettet, påverkar blodomloppet, har skadlig inverkan på hjärnan, muskler, nerver och 

mag-tarmkanalen (Elding, 2010). Pb tas till viss del upp av växter och påverkar fotosyntesen, 

vattentransporten och framför allt bildningen av fina rötter negativt (Tyler, 2010). Cd används i 

batterier, i rostskydd och finns i mineral innehållande fosfat som används till gödsel. Cd tas upp 

av grödor och kan därför nå människor och djur via födan. Vi får också i oss Cd via cigarettrök. 

Njurarna och skelettet skadas av Cd (Elding & Skerfving, 2010). 

 

Opolära alifatiska kolväten är en annan benämning för mineralolja. De består främst av en 

blandning av kolväten av olika slag, med fossilt ursprung (Nationalencyklopedin, 2010a). Olja är 

fettlösligt, vilket innebär att den inte blandar sig med vatten. Olja som läcker ut i vattendrag kan 

fastna på organismer och försvåra deras överlevnad och smutsa ned i naturen. Den har negativ 

påverkan på grundvattenkvalitén och olika processer i reningsverken. För att förhindra att olja i 

avloppsvatten hamnar i naturen skall oljeavskiljare användas i fordonstvättar (Miljöförvaltningen 

Göteborgs stad, 2008). Oljeindex är ett mätvärde för det totala innehållet av kolväten bestående 

av 10-40 kolatomer långa kolkedjor. Det är de vanligaste längderna på de kolväten som finns i 

olja från biltvättar (Naturvårdsverket, 2005). 

2.3. LAQUA-projektet 

1999 inleddes ett miljötekniskt projekt kallat LAQUA med syfte att hitta effektiva, ekologiskt 

och ekonomiskt hållbara metoder att rena lakvatten från deponier och avloppsvatten. Det 

långsiktiga målet var att minska mängden föroreningar ut i Östersjön. Projektet var ett samarbete 
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mellan Kristianstads kommun, Siauliai kommun i Litauen, Kristianstads Renhållning AB, 

Högskolan Kristianstad, Högskolan i Kalmar samt Lunds universitet och finansierades genom 

EU-programmet SWEBALTCOP. Som representant för näringslivet deltog företaget Rosenqvist 

Mekaniska Verkstad AB företrätt av Dahn Rosenqvist (Laquaprojektet). 

2.3.1. Filter av torv och aska 

Inom projektet undersöktes och utvärderades bl. a. olika reningsmetoder och filtermaterial med 

avseende på effektivitet och reningsförmåga. I ett pilotprojekt om rening av lakvatten från deponi 

testade Mårtensson et al. (2006) de olika behandlingsmetoderna ozon, kemisk oxidation, 

bioremediering (växters upptag av miljöfarliga ämnen) samt ett biofilter av torv blandat med aska 

med 10 % kolinnehåll. Författarna konstaterade att luftning och sedimentation är enkla och 

billiga steg i reningsprocessen, som alltid bör vara med i en anläggning för rening av lakvatten. 

Det sistnämnda filtret var mest kostnadseffektivt och ansågs, tillsammans med luftning och 

sedimentation, rena lakvatten bra från organiska miljögifter som fenoler och polyklorerade 

bifenyler (PCB). Även viss nitrifikation påvisades (Mårtensson et al. 2006).  

 

Andra försök har styrkt torvens användbarhet och ekonomiska fördelar som filtermaterial 

(Kängsepp et al. 2008a, 2008b). Bester och Schäfer (2009) använde ett filter av torv bevuxet med 

vass (Phragmites australis) med underliggande grus och sand i ett kontrollerat laboratorieförsök. 

Syftet var att rena dag- och avloppsvatten från organiska, kroppsfrämmande substanser 

(xenobiotika) som t.ex. antibakteriella medel (triclosan), mjukgörare (DEHP), doftämnen (mysk) 

och flamskyddsmedel. Vassens funktion var att förhindra klumpbildning och torven spetsades 

med aktiverat slam i syfte att höja dess biologiska nedbrytningsförmåga. Slutsatsen av försöket 

var att denna typ av filter fungerar bra för kvarhållande, och därmed reducering, av den 

undersökta typen av föroreningar. Torven i filtret pekas ut som starkast orsak till den uppmätta 

koncentrationsminskningen av xenobiotika. Författarna konstaterade också att filter av 

naturmaterial som torv, sand och grus är billigt jämfört med alternativ som rening m.h.a. aktivt 

kol, nanofiltration eller ozon, men att biofilter av detta slag dock kräver en del utrymme, 

beroende på hur stora mängder vatten som skall renas per tidsenhet (Bester & Schäfer, 2009). 

Janzen et al. (2009) har visat att den hydrauliska belastningen har stor påverkan på hur effektivt 

ett biologiskt filter av torv, grus och sand lyckas rena dag- och avloppsvatten. Vid låg belastning 

(61 l/m
2
 och dygn, genomströmningstid 2 dygn) fungerar reningen bra, medan hög belastning 

(255 l/m
2
 under 5 min, genomströmningstid < 1h) kan innebära att föroreningsämnen spolas ut 

med vattnet istället för att fastna i filtret (Janzen et al, 2009). 

Packningen av materialet påverkar genomsläppligheten i torvfiltret. I ett hårt packat material 

rinner vattnet igenom långsammare än i ett löst. Om filtret blir mättat av vatten påverkar det 

luftningsmöjligheterna, vilket i sin tur påverkar nedbrytningsprocessen (Kennedy & Van Geel, 

2001).  

 

Inom ramen för LAQUA-projektet användes under tre års tid ett filtermaterial bestående av torv 

blandat i förhållandet 3:1 med aska innehållande 10 % kol, i ett försök att rena lakvatten på en 

deponi för vitvaror i Halmstad. Torven kom från en mosse i södra Sverige (Kängsepp & 

Mathiasson, 2009). von Post-skalan används för att bedöma graden av förmultning av torv. 

Graderingen löper från H1 till H10, där H1 innebär i princip ingen nedbrytning och H10 betyder 

fullständig förmultning där torven övergått i lera (Wikipedia, 2010). Torven i filtermaterialet 
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hade förmultningsgrad H5. Den inblandade askan var en restprodukt från ett pappersbruk i södra 

Sverige (Kängsepp & Mathiasson, 2009). Detta filtermaterial kommer fortsättningsvis att 

benämnas ”FM” i denna rapport. Resultaten från utvärderingen av försöket visade en reduktion (i 

medeltal) av metallinnehållet med mellan 37 % (Ni) och 73 % mangan (Mn), 25 % av det totala 

kvävet (Ntot), 30 % av det totala organiska kolet (TOC) och 28 % reduktion av det lösta organiska 

kolet (DOC). Fullskaleförsöket visade även att FM hade god reduktionsförmåga (75-95 %) 

gällande fenoler, samt för PCB som reducerades med mellan 22 och 99 % (Kängsepp & 

Mathiasson, 2009). 

2.4. Torv 

Torv är en organisk jordart som bildas naturligt när djur- och växtmaterial bryts ned ofullständigt 

p.g.a. syrebrist. Ofta beror syrebristen på att materialet står under vatten, vilket händer när t. ex. 

en sjö växer igen eller skogsmark försumpas. För att räknas som ”torvmark” skall torvlagret 

enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) vara tjockare än 30 cm och innehålla minst 20 % 

organiskt material. Sverige är ett av världens torvrikaste länder. Cirka 15 %, eller 64 000 km
2
, av 

landets yta är torvtäckt (SGU, 2010a). 

2.4.1. Beståndsdelar 

Torv består till största del av cellulosa och hemi-cellulosa, vedämnen (lignin), hartser och vaxer 

(bitumen) och humusämnen, bl.a. humus- och fulvosyror. Humusämnena består av stora 

molekyler som kan bilda kolloider och har hög vattenuppsugningsförmåga. Utöver organiskt 

material innehåller torv också mineraler och metaller. Mängden av dessa varierar stort mellan 

torv från olika delar av landet. SGU har sammanställt det genomsnittliga innehållet av organiskt 

och oorganiskt material i 13 000 ha svensk torv (0,5 m bottenskikt samt kantlinjer undantaget), 

vilket utgör ämnenas s.k. bakgrundsvärden (SGU, 2010b). Utvalda bakgrundsvärden redovisas i 

Tabell 3 under avsnitt 4.2.1. i denna rapport. 

2.4.2. Förnyelsebar energikälla? 

Torv räknas som ”långsamt förnyelsebart” bränsle då den jämfört med kol, olja och naturgas 

bildas relativt snabbt. Den torv vi har i Sverige har bildats efter senaste istiden, dvs. under de 

senaste 12 000 åren. Torvbranschen vill gärna kalla torv biobränsle så länge man inte bryter mer 

torv än vad som hinner bildas varje år (Bioenergiportalen, 2010a). Det är dock svårt att göra en 

säker uppskattning av den årliga bildningen av torv eftersom den varierar stort mellan olika 

mossar. SGU har beräknat att tillväxten på mossarna runt om i Sverige varierar mellan 0-4 mm 

per år, med en medeltillväxt på runt 0,5 mm/år, vilket ger en nettoackumulation av torrsubstans 

på cirka 32 g/m
2
 och år. På öppna mossar innebär det en beräknad nettotillväxt på mellan 60-600 

g/m
2
 och år

 
(SGU, 2010c).  

2.4.3. Utvinning av torv 

Torvbrytning kräver tillstånd eftersom det innebär stor åverkan på naturen. All vegetation tas bort 

och mossen utdikas ett till två år innan brytning sker. Efter brytning, antingen genom fräsning av 

översta lagret eller som stycktorv ned till max 70 cm djup, pressas torven och läggs att torka på 

plats. Torv innehåller cirka 90 % vatten innan torkning (Bioenergiportalen, 2010a). 

 

Torv tillväxer främst i våtmarker (SGU, 2010a) och en ökad efterfrågan och utvinning av 

materialet kan hamna i konflikt med uppfyllande av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker.  
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Genom att blanda in annat, förnyelsebart material med god reningsförmåga kan efterfrågan på 

torv minskas. Xia et al. (2007) undersökte urlakning av metaller (Cu, Pb, Cr, Cd, Zn och Mn) 

samt kväve- och fosforläckage i olika typer av filter. Filter gjorda av 70 % torv, 20 % perlite och 

10 % vermiculite jämfördes med filter bestående av torvblandningen uppblandad med varierande 

mängd (0, 25, 50, 75 och 100 %) kompost av trädgårdsavfall. Avfallet innehöll i sig tungmetaller, 

men dessa lakades endast ut i liten mängd och filtren med trädgårdsavfall gav lakvätska med 

mindre andel tungmetaller än filtret bestående av endast torv. Slutsatsen drogs att det rent 

urlakningsmässigt är möjligt att ersätta en del av torvblandningen i ett biofilter med 

kompostmaterial (Xia et al. 2007). Om kompostmaterial kan användas i FM minskar behovet av 

exploatering av torvmossar något. 

2.4.4. Torvens filtreringsförmåga 

Torvs lämplighet som filtermaterial varierar med dess innehåll och förmultningsgrad 

(humifieringsgrad). Innehållet beror bl. a. på hur torven bildats, underlagets sammansättning, 

grundvattenflöde, nederbördsmängd och till viss del vilka partiklar som kommit till platsen med 

vind och nederbörd (SGU, 2010b). Humifieringsgraden beror bl. a. på pH, syretillgång, 

nedbrytningsfaunan och torvens växt- och djurinnehåll (Wikipedia, 2009a). Torv av vitmossa 

med låg humifieringsgrad ger god vattenupptagande och vattenhållande funktion, hög 

humifiering ger bättre torv ur förbränningssynpunkt. Som nämnts tidigare bestäms 

humifieringsgraden m.h.a. von Post-skalan. Efter den bestäms torven även efter blöthet, fiber-, 

trärest- och rotinnehåll samt dess huvudsakliga växtslagsinnehåll (torvslag) (Wikipedia, 2010).   

2.4.4.1. Jonutbyte och komplexbildning 

Humus- och fulvosyrorna ger torv en hög förmåga att byta ut joner (SGU, 2010b). Denna 

egenskap har stor betydelse när det gäller filtrering av vatten innehållande metaller. Vattnets pH 

inverkar också. Om pH överstiger 8,5 ökar nedbrytningen av torven i sig (Larsson el al. 2007). 

Metallerna Pb, Cu, Ni, Cd och Zn upptas olika bra av torv vid olika pH. Kalmykova et al. (2008a) 

undersökte torvs adsorptionsförmåga vid små koncentrationer av metaller i vatten vid två olika 

pH. Minsta upptag av metaller, 92,2 % (Zn), skedde vid pH 4,0 och högsta, 99,6 % (Pb), skedde 

vid pH 5,6. Flera förklaringar till metallernas olika inbindningsbenägenhet har presenterats. En är 

att katjonerna dras till olika typer av inbindningsställen. Metallerna Pb, Ni och Zn binder främst 

in till karboxylsyror (-COOH) medan Cu dras till fenoler. Metalljonernas olika kemiska 

egenskaper, som t ex laddning, storlek, radie, elektronegativitet och hur elektronerna är utspridda 

runt kärnan tros också påverka. Metalljonernas olika upptag kan även bero på att de tävlar om att 

binda in till samma ställen i torven (Kalmykova et al. 2008a). 

 

Kalmykova et al. (2009) undersökte hur förändringar i fysiska förhållanden som 

metallkoncentration, pH, ökad mängd koksalt, löst kol, köld, torka och stillastående vatten 

påverkar upptagningsförmågan hos torv. Resultaten visade ett upptag på 91- 98 % av Pb, Cu, Ni, 

Cd och Zn och upptaget påverkades inte nämnvärt av de fysiska förändringarna. Däremot 

reducerades inte metallerna Cr och arsenik (As) så bra vid de undersökta pH-förhållandena 6,7-

8,0 (Kalmykova et al. 2009).Vid tillsättning av fiberaska till torven kan upptaget av Pb, Cd och 

Ni öka, men då riskerar upptaget av Zn och Cu att minska (Kalmykova et al. 2008b). 

 

Inför byggandet av Botniabanan gjordes laborationsförsök i syfte att kontrollera torvs 

adsorptionsförmåga gällande ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) i vatten innehållande 

sprängmedelsrester. Försöken visade att torv binder till sig kväveföreningarna genom flera olika 
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mekanismer, att NH3 binder in i högre grad än NH4
+ 

samt att positivt laddade joner som 

kalciumjoner (Ca
2+

) och natriumjoner (Na
+
) kan konkurrera ut kväveföreningar från 

humusämnenas inbindningsplatser (Brücher & Lindgren, 2002).  2005 användes torv i en myr 

som naturligt filter och resultaten visade att både partiklar i vattnet och halten av kväveföreningar 

reducerades kraftigt, samtidigt som pH hölls under pH 8 i myrmarken (Botniabanan, 2010). 

2.4.4.2. Fysikalisk filtrering och biologisk nedbrytning 

Förutom inbindning via jonutbyte och komplexbildning fångas även partiklar upp genom 

fysikalisk filtrering i torven. Det innebär att de p.g.a. sin storlek fastnar i filtret och därmed 

hindras att sköljas ut tillsammans med genomströmmande vatten. Organiska föreningar i filtret 

kan brytas ned genom biologiska processer (Larsson et al, 2007). När mikroorganismer som t.ex. 

bakterier tillväxer på en yta bildas en hinna som kallas biofilm. Mikroorganismer lever och bildar 

mikrofilm i torv. De bidrar till nedbrytning av både torvmaterialet i sig och av organiska 

föreningar som tillförs torven (Melo et al. (1992). Både adsorption och biologisk nedbrytning i 

filtret bidrar till rening av vattnet (Janzen et al, 2009).  

Laboratorieförsök med petroleumprodukter (dieselolja och alkanerna C12 och C16) har visat att 

torv har en effektiv adsorptionsförmåga gällande dessa (Kalmykova et al. 2008b). Haglöf (2001) 

utförde ett 57 dagar långt försök med torv som filter för vatten innehållande oljeföreningar från 

en deponi i Arjeplog. Resultaten visade att olja fastnade i torven, men någon biologisk 

nedbrytning kunde inte påvisas. Slutsatsen drogs att oljeföreningarna till stor del avdunstade 

innan de nådde filtret och att luftning därför möjligen kunde vara en bättre lösning än torvfilter 

för att rena vattnet från föroreningar av olja (Haglöf, 2001). 

2.4.5. Urlakning 

För att ett filter skall vara effektivt räcker det inte med att ämnen från genomsköljande vatten 

fångas upp. Det är också viktigt att filtret inte släpper ifrån sig ämnen som finns i materialet från 

början, eller som har tagits upp under dess användningstid. Kängsepp et al.(2008a) undersökte 

oanvänt FM och FM som använts för rening av lakvatten från en deponi för vitvaror i Halmstad 

under tre års tid. Resultaten visade att både det oanvända och använda FM endast släppte ifrån sig 

låga halter av ämnen via urlakning (Kängsepp et al. 2008a). 

2.5. Delflödesförsök biltvätt 

Då resultaten för FM från LAQUA-projektet uppvisade god effekt på rening av lakvatten från 

deponier gällande tungmetaller och organiska föreningar såg Dahn Rosenqvist en möjlighet att 

även rena avloppsvatten från biltvättar med hjälp av FM. 2005 utfördes ett delflödesförsök på en 

biltvättsanläggning i Kristianstad (fortsättningsvis benämnd ”R”), för att undersöka FM:s 

reningsförmåga av avloppsvatten från biltvätt (Rosenqvist, 2010a).  

 

En avfallscontainer fylldes med FM och kopplades in efter den ordinarie anläggningens 

oljeavskiljare, som till viss del användes som utjämningsbehållare vid hög belastning. 1/3 av 

tvättvattnet som passerade oljeavskiljaren leddes upp till toppen av containern och filtrerades 

genom FM. Det renade avloppsvattnet leddes slutligen ut till det kommunala avloppsnätet via 

botten på containern (Rosenqvist, 2005). Figur 1 visar hur anläggningen som användes vid 

delflödesförsöket såg ut. 
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Figur 1. Delflödesförsöksanläggningen 2005. Bild: Dahn Rosenqvist. 

 
Provtagning skedde vid sju tillfällen under 2005 (1 gång/mån under januari - maj samt i augusti 

och december) och vid ett tillfälle i mars 2006. Resultaten från dessa redovisas i Tabell 1 i Bilaga 

1. Resultaten visade att FM renade avloppsvattnet så att halten analyserade metaller hamnade 

under de gällande riktvärdena för avloppsvatten från fordonstvätt (personbil). Endast vid sista 

mättillfället översteg halten opolära alifatiska kolväten (8,8 g/bil) riktvärdet (2,5 g/bil) 

(Rosenqvist, 2006). 

2.6. Beskrivning av reningsanläggning och biltvättar 

2006 byggdes en stationär anläggning med nytt FM, genom vilken allt avloppsvatten genererat i 

biltvätt R leddes för rening. I januari 2008 startades filtret upp i en andra biltvätt, som 

fortsättningsvis kommer att benämnas ”F”. Reningsanläggningskonceptet fick namnet ”Laqua 

Tvätt” (Rosenqvist, 2010a). 

2.6.1. Reningsanläggningens uppbyggnad 

Reningsanläggningen består av en tank placerad ovanpå en duk av PE-plast på en plan yta på 

marken i närheten av tvättanläggningen. Tankens storlek är beroende av mängden avloppsvatten 

som skall renas. För en anläggning där 5 000-6 000 tvättar sker per år krävs cirka 10 m
3
 FM, 

vilket i sin tur kräver en tank som är 1,5 m hög med en diameter på 1,86 m (modell ”Laqua Tvätt 

1,9”) (Laqua, 2010a). Figur 2 visar en schematisk bild över hur en anläggning (med efterföljande 

våtmark) är uppbyggd.  
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Figur 2. Schematisk bild över hur en "Laqua Tvätt"-reningsanläggning kan vara uppbyggd. Bild: Laqua, 
2010b. 

 

 

Tankens nedre del är invändigt klädd med 5 cm tjocka, isolerande frigolitblock och två 

skyddande skynken av PE-plast. Mitt i tanken finns ett avlopp för utgående, renat avloppsvatten, 

skyddat av ett plaströr så att inte FM täpper igen utloppet. Nederst i tanken finns ett 

dräneringslager av lecakulor, resten av tanken är fylld med FM. Tvättvatten leds via 

oljeavskiljaren till filtret och fördelas över filtret genom små sprinklerhål i en slang liggande 

ovanpå FM. Slangen och FM är täckt av halm och en ventilerande täckduk (Laqua, 2010b). 

Anläggningen skall klara av att rena avloppsvatten vid temperaturer ned till -15°C och en mobil 

finns inbyggd som skickar ett sms vid driftstörning (Bensin och Butik, 2007). Anläggningen 

kräver tillsyn cirka två ggr/år och byte av FM rekommenderas vartannat år, eller efter uppnådd 

maximal renad volym vatten (2 x årsförbrukningen), för optimal reningseffektivitet (Laqua, 

2010a). 

 

Halmen har dels en skyddande och isolerande funktion, dels tillför den spårämnen till 

mikrofaunan i FM. Den utgör även föda för mask (Lumbricus terrestris), om sådana finns i FM. 

Masken bidrar till nedbrytning av organiskt material, luckrar upp FM, motverkar att ytan 

slammar igen och ökar genomluftningen i filtret. Både halmen och lecakulornas yta täcks efter 

hand med biofilm (Rosenqvist, 2010b). 

 

Det finns möjlighet att koppla filteranläggningen till en efterföljande konstgjord våtmark. Den 

består av en minidamm med lecakulor ovan på en duk av PE-plast på botten, på vilken en 

vassbädd anläggs. Detta steg bidrar till reningsprocessen av avloppsvattnet genom luftning och 

sedimentation, samt till reduktion av kväve och nedbrytning genom biologiska processer 

(Rosenqvist, 2010a). 

 

2.6.2. Biltvätt F 

I biltvätt F tvättas 7 000-8 000 bilar/år. Cirka 200 l vatten används per tvätt. 

Reningsanläggningen är av modell ”Laqua Tvätt 4,6”, vilket innebär att diametern på tanken är 

4,57 m. Anläggningen har en kapacitet (vid normal belastning) att rena 4,1 m
3
 avloppsvatten/dag, 

vilket motsvarar 1 435 m
3
/år. Maxbelastning per dag är beräknad till 9,8 m

3
. Normal belastning 

motsvarar tvättar av 49 personbilar/dag (7 176 personbilar/år). Anläggningen saknar efterföljande 
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våtmark. FM från denna anläggning användes under två års tid (2008-2009) och innehöll mask 

(Rosenqvist, 2010a) 

2.6.3. Biltvätt R 

I biltvätt R tvättas cirka 14-15 000 bilar/år. Cirka 200 l vatten används per tvätt.  

Reningsanläggningen är av modell ”Laqua Tvätt 6,4”, vilket innebär att diametern på tanken är 

6,40 m. Anläggningen har en kapacitet (vid normal belastning) att rena 8,0 m
3
 avloppsvatten per 

dag, vilket motsvarar 2 815 m
3
/år. Maxbelastning per dag är beräknad till 19,3 m

3
. Normal 

belastning motsvarar tvättar av 97 personbilar/dag (14 073 personbilar/år). Anläggningen saknar 

efterföljande våtmark. FM från denna anläggning användes under fyra års tid (2006-2009). Mask 

saknades (Rosenqvist, 2010a). 

 

Renat avloppsvatten från de båda anläggningarna leds via spillvattensystemet till det kommunala 

reningsverket (Åkesson, 2010a). 

2.7. Vad säger lagen? 

Enligt miljöbalkens andra kapitel 2§ har verksamhetsutövare ansvar att skaffa sig kunskap om 

verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa (SFS 1998:808). Fordonstvättar där mer 

än 5 000 personbilar eller 1 000 fordon av annan typ tvättas per år skall anmälas till kommunen 

enligt 21§ Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 

1998:808). 

 

Verksamhetsutövare är skyldiga att planera och kontrollera sin verksamhet fortlöpande gällande 

dess påverkan på miljön och människors hälsa, och motverka negativ påverkan på dessa enligt 26 

kap. 19§ i miljöbalken (SFS 1998:808). Verksamhetsutövare som innehar anmälningspliktig 

fordonstvätt är också skyldig att dokumentera rutiner för att kontroll, drift, utrustning m.m. sköts 

på ett bra sätt och förebygger problem ur miljö- och hälsosynpunkt, enligt 5§ Förordning (SFS 

1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901). Dessa dokument skall sparas 

i fem år enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och 

provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15).  Verksamhetsutövaren är även skyldig att 

föra en förteckning över alla kemiska produkter som hanteras i verksamheten som kan innebära 

risker för miljö och hälsa, enligt 7§ i SFS (1998:901). Denna förteckning är tänkt att vara ett 

bedömningsunderlag vid utbyte av produkter till ur miljö- och hälsosynpunkt mindre skadliga 

alternativ.  Rutinmässig kontroll och utbyte till mer miljövänliga alternativ och utfasning av 

miljöfarliga kemikalier är ett exempel på det ansvarstagande som verksamhetsutövare har enligt 

miljöbalkens andra kapitel (Naturvårdsverket, 2005).  

2.7.1. Avloppsvatten från fordonstvätt 

1996 gav Naturvårdsverket ut skriften ”Allmänt råd om fordonstvätt” där man bl. a. ville införa 

krav på recirkulering av avloppsvatten som vattensparande åtgärd. Råden upphävdes 2004 av 

flera orsaker, bl. a. tekniska svårigheter med recirkuleringen samt att målet att spara vatten i vissa 

hänseenden motverkade andra mål gällande rening av avloppsvattnet. Naturvårdsverket gav 

istället ut ett branschfaktablad om fordonstvättar 2005 som hjälpmedel för tillsynsmyndigheter i 

beslut om rikt- och gränsvärden (Naturvårdsverket, 2005). 

 

Varje kommun bestämmer vilka krav som skall ställas på rening av avloppsvatten från biltvättar 

inom dess gränser. Kristianstad kommun har sedan 2005 en policy för krav på rening av 
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avloppsvatten från fordonstvättar. Den baseras på ”Allmänt råd om fordonstvätt” samt de krav 

som Svanen, den nordiska miljömärkningen, ställer på fordonstvättar (Åkesson, 2010b). Policyn 

gäller för alla tvättanläggningar där fem personbilar eller en eller flera lastbil tvättas om dagen, 

oavsett om rengöringsmedel används eller ej. Policyn säger att utgående avloppsvatten från 

fordonstvättar bör renas så att mängden föroreningar per tvättat fordon (i genomsnitt per månad) 

alltid understiger de uppställda riktvärdena (Tabell 1) (Kristianstad, 2005). 

 
 
Tabell 1. Kristianstads kommuns riktvärden gällande föroreningsmängd per tvättat fordon, i 
genomsnitt per månad i nya anläggningar för fordonstvätt. Värdena uppges i mg/fordon 
(Kristianstad, 2005). 

Ämne Personbil (mg/bil) 
Lastbil, buss eller annat 
vägfordon (mg/fordon) 

Pb + Cr + Ni 5,0 15 

Cd 0,10 0,30 

Zn 50 150 

Cu 75 225 

Opolära alifatiska kolväten 

Oljeindex 

2 500  

1 500 

7 500 

4 500 

 

2.7.2. Förbrukat filtermaterial 

När ett FM anses vara förbrukat klassas det som avfall. Miljöbalkens femtonde kapitel behandlar 

avfall och ålägger den som innehar sådant ansvaret för att det omhändertas på ett acceptabelt sätt 

ur ett miljö- och hälsoperspektiv (SFS 1998:808) . 

Avfall och regler för dess hantering beskrivs i Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). I dess första 

bilaga indelas avfall i olika kategorier. Det förbrukade filtermaterialet är ett brännbart, organiskt 

avfall och tillhör därför avfallskategorin ”Q9 Restprodukter för att begränsa förorening”. I dess 

andra bilaga delas avfallet in i underkategorier baserat på vad det använts till, dess innehåll och 

egenskaper. Varje avfalIstyp benämns med en 6-siffrig kod (SFS 2001:1063). I Tabell 2 

redovisas möjliga underkategorier och koder som FM kan tillhöra, beroende på dess innehåll. 
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Tabell 2. Redovisning av möjliga underklasser och avfallskoder angivna i Avfallsförordning (SFS 
2001:1063) som förbrukat FM kan tillhöra beroende på innehåll och egenskaper. 

Underkategori Kod Avfallsbeskrivning 

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, 
köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08) 

140604* 
Slam och fast avfall som 
innehåller halogenerade 
lösningsmedel 

140605* 
Slam och fast avfall som 
innehåller andra 
lösningsmedel 

15 Förpackningsmaterial: absorbermedel, torkdukar, 
filtermaterial och skyddskläder som inte anges på 
annan plats. 

150202* 

Absorbermedel, filtermaterial 
(även oljefilter som inte 
anges på annan plats), 
torkdukar och skyddskläder 
förorenade av farliga ämnen. 

19 Avfall från 
avfallshanteringsanläggningar, 
externa avloppsreningsverk och 
framställning av dricksvatten eller 
vatten för industriändamål 

1902 
 Avfall från 

fysikalisk eller 
kemisk behandling 

av avfall (även 
avlägsnande av 
krom eller cyanid 

samt 
neutralisering) 

190209* Fast brännbart avfall som 
innehåller farliga ämnen 

190210 
Annat brännbart avfall än det 
som anges i 190208  och 
190209  

1909  
Avfall från 

framställning av 
dricksvatten eller 

vatten för 
industriändamål 

190901 Fast avfall från primär 
filtrering eller rensning 

 = Kod 190208: ”Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen”. 

* = Kategorin är farligt avfall 

 

 

I förordningens tredje bilaga anges egenskaper hos s.k. ”farligt avfall”. Ett avfall anses vara 

farligt om det bl. a. är hälsofarligt, irriterande för luftvägar, hud och slemhinnor, giftigt vid 

inandning eller beröring, frätande, cancerframkallande, smittförande, fosterskadande eller kan 

generera giftiga gaser eller lakvätska som har en eller flera av ovanstående egenskaper. Avfallet 

räknas också som farligt om det är ekotoxiskt, d.v.s. utgör en miljörisk på kort eller lång sikt 

(SFS 2001:1063). 

Vilka gränser som gäller för när ett ämne är hälsofarligt, giftigt o.s.v. uppges inte i lagar, 

förordningar och föreskrifter. Det är upp till varje verksamhetsutövare att ta reda på vilka ämnen 

deras avfall innehåller, i vilka halter och om dessa anses vara skadliga för omgivningen eller inte.  

Kemikalieinspektionen tillhandahåller information om olika ämnens egenskaper och farlighet 

(Naturvårdsverket, 2010g). Naturvårdsverket anger riktvärden bl.a. för halter av ämnen i 

förorenade jordar (Naturvårdsverket, 2010h). Dessa redovisas i Bilaga 2 till denna rapport. 
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Naturvårdsverket föreslår i sitt branschfaktablad att förbrukade filter kategoriseras som 

avfallskod 150202, vilket innebär att det klassas som farligt avfall (Naturvårdsverket, 2005).  

Ansvariga verksamhetsutövare har idag kategoriserat förbrukat FM från biltvättarna F och R som 

icke-farligt avfall enligt avfallskod 190210 (Rosenqvist, 2010c). 

Enligt 43 § i Avfallsförordning (SFS 2001:1063) är verksamhetsutövare skyldiga att anteckna typ, 

ursprung och årlig mängd av farligt avfall samt hur och var det återvinns eller bortförs, och dessa 

anteckningar skall sparas i minst fem år. Detta förfarande är inte nödvändigt om avfallet klassas 

som ofarligt (SFS 2001:1063). 

Transport av farligt avfall omfattas av många regler. Den som transporterar farligt avfall skall 

vara anmäld hos eller ha tillstånd från Länsstyrelsen. Farligt avfall som uppkommit i 

verksamheten får transporteras av verksamhetsutövaren själv om det inte innehåller Cd, PCB, 

cyanid, kvicksilver eller övergår 100 kg/år. Ett transportdokument innehållande uppgifter om 

avsändare, transportör, mottagare, vilket slags avfall och dess mängd skall upprättas av 

avsändaren. Om avfallet uppkommit i den egna verksamheten behövs dock inget sådant 

dokument (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2010). 

 Enligt 10 § Förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall får organiskt avfall inte 

deponeras. Naturvårdsverket har dock rätten enligt 13 § i samma förordning att ge länsstyrelserna 

möjlighet till utfärdande av dispens från 10 § (SFS 2001:512). 

I Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 

avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) anges gränsvärden för innehåll 

av utvalda metaller, organiska och oorganiska ämnen i avfall som får deponeras. Enligt 35 § i 

densamma får ett icke-farligt avfall inte deponeras om TOC överskrider 5 % eller DOC 

överskrider 800 mg/kg vid L/S 10 l/kg vid ett pH mellan 7,5 och 8,0 eller vid materialets eget pH. 

Farligt avfall får inte deponeras om dess glödförlust överskrider 10 % eller om dess TOC 

överskrider 6 % av dess torrvikt (NFS 2004:10).
 

2.8. EU:s avfallshierarki 

Inom EU har en avfallshierarki fastställts som beskriver hur avfall bäst bör tas om hand ur ett 

miljöperspektiv. Först och främst bör uppkomsten av avfall undvikas. Det avfall som skapas bör i 

första hand återanvändas. I andra hand bör materialet återvinnas och i tredje hand bör återvinning 

av energin bundet i materialet ske. I sista hand bör avfallet omhändertas genom deponering. 

Naturvårdsverket (2010b) anser att farliga ämnen i avfall inte skall återvinnas utan direkt fasas ut 

och deponeras (Naturvårdsverket, 2010b).  

2.8.1. Återanvändning och återvinning av material 

Återanvändning av material innebär att det nyttjas till samma sak igen, i befintligt skick 

(Nationalencyklopedin, 2010b). Återvinning innebär att materialet används i 

produktionsprocesser av olika slag (Berg, 2010). 

Metoder för återvinning av organiskt material kan innebära någon form av biologisk behandling, 

t.ex. rötning och kompostering. Vid biologisk nedbrytning tas energin i materialet till vara av 

destruenterna samtidigt som kol och mineralämnen går tillbaka in i kretsloppen och kommer 

naturen till godo igen (Hjorth, 2005). Vid rötning sker biologisk nedbrytning under syrefria 

förhållanden med hjälp av mikroorganismer. Vid processen bildas metangas som kan användas 
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till uppvärmning eller bränsle. Vid kompostering forsätter naturens egna nedbrytningsprocesser i 

syrerik miljö.  Giftiga föreningar kan omvandlas till mindre farliga, men tungmetaller 

ackumuleras med tiden. Röt- och kompostresterna kan användas som jordförbättringsmedel om 

de inte innehåller föroreningar (Naturvårdsverket, 2010e).  

2.8.2. Energiåtervinning 

Vid förbränning av ämnen sker en oxidation av kol och väte i materialet med hjälp av syret i 

luften och energi avgår som värme. Vid fullständig förbränning bildas endast koldioxid och 

vatten som produkter samtidigt som värmeenergi avgår. Vid förbränning av de flesta fasta ämnen 

bildas även produkter bestående av andra grundämnen än kol och väte och dessa ämnen bildar 

aska och gaser (Norhammar, 2010). Förbränning av material leder till att den bundna energin i 

det utnyttjas, samtidigt som tungmetaller kan fångas upp som flygaska (Hjalmarsson et al. 1999).  

Förbränning av fossila bränslen leder till ökade utsläpp av koldioxid, som är en växthusgas. Torv 

kan räknas till fossila bränslen då materialet i det har lagrats under tusentals år. För att uppnå 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan krävs minskade utsläpp av koldioxid 

(Naturvårdsverket, 1999). Om FM bränns och flygaska samlas in och deponeras i anläggningar 

där lakvatten hindras från att spridas till naturen, förhindras spridning av miljöfarliga ämnen. Det 

är en viktig förutsättning för att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö skall kunna uppnås. 

2.8.2.1. Värmevärde 

Den mängd energi som teoretiskt sett kan utvinnas vid förbränning är bränslets kalorimetriska 

värmevärde (KV). Vid förbränning avgår vattenånga i rökgaserna. I denna finns en viss mängd 

energi som kan försvinna ut genom skorstenen om inte röken fångas upp och kondenseras. Det 

kalorimetriska värmevärdet minus energin i vattenångan ger det effektiva värmevärdet (EV). Ju 

fuktigare materialet är och ju mer aska som blir kvar vid förbränning av det, desto lägre blir dess 

effektiva värmevärde. Måttet på energi är joule (J) och värmevärdet anges ofta som J per 

viktenhet, t.ex. kg torrt (TS) eller fuktigt bränsle (Bioenergiportalen, 2010b). 

 

Enligt uppgift från Perstorp AB som har en anläggning där torvförbränning sker, är en normal 

askhalt 2-6 %. En halt på 8 % anses vara hög. Fuktigheten ligger normalt sett på 25-30 % på 

torvmaterial som bränns (Persson, 2010). 

 

Ett uppskattat medelvärmevärde för torv anges på Bioenergiportalen (2010c). Frästorv med en 

fukthalt på 50 % och en askhalt på 2-6 % har ett EV på cirka 21,5 MJ/kg TS, 9,5 MJ/kg eller 2,6 

MWh/ton (Bioenergiportalen, 2010c). Nationalencyklopedin anger ett EV på 8 800 MJ/m
3 

som 

ett riktvärde för torv (Nationalencyklopedin, 2010c). 

2.8.2.2. Användning av aska 

Varje år produceras cirka 1 miljon ton förbränningsaska i Sverige (Olsson, 2008). Askan som 

bildas vid förbränning av avfall kan bl. a. innehålla miljöfarliga tungmetaller som bör fasas ut ur 

kretsloppet. Genom att fånga upp rökgaser och flygaska vid förbränning förhindras farliga ämnen 

att spridas i naturen via luften (Hjalmarsson et al. 1999). Cirka 70 % av askan nyttjas, bl.a. vid 

anläggningsarbeten av olika slag (Olsson, 2008). 

Olsson (2008) studerade återvinning av aska, bl. a. flygaska från torvförbränning, ur ett 

livscykelperspektiv. Tre olika förfaranden av flygaska från torv som bränts tillsammans med 

returträ jämfördes med avseende på miljöpåverkan och energibesparing. Direkt deponering av 
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flygaskan jämfördes med nyttan vid användning av askan som ersättning för bentonitmatta som 

tätskiktsmaterial vid sluttäckning av deponier, och med aska som ersättning för krossat berg som 

material vid konstruktion av grusväg.  Ett ton flygaska motsvarar enligt studien 2,5 ton 

tätskiktsmaterial eller 1 m grusväg (av 5 m bredd) (Olsson, 2008). 

Urlakningen av Cd ansågs vara liten vid alla tre förfarandena. Användning av askan som 

fyllnadsmaterial vid vägbygge och som tätskikt sparade både naturresurser och energi, men 

uppskattades generera större urlakning, främst av As men även av Pb, jämfört med vid 

deponering av askan. Uppskattningen baserades på laktester och antaganden om att det främst är 

mängden vatten materialet exponeras för som är avgörande för urlakning. Andra möjliga faktorer 

som kan påverka urlakningen, som pH och innehåll av organiska föreningar, diskuterades men 

utelämnades som påverkansfaktorer vid uppskattning av halten urlakade ämnen. I studien 

diskuterades problematiken med att olika förfaranden vid hantering av aska bidrar olika till 

uppfyllande av relaterade miljökvalitetsmål. Uppfyllande av ett mål kan innebära motverkan av 

uppfyllande av ett annat, vilket medför att en prioritering måste göras mellan miljökvalitetsmålen 

(Olsson, 2008). 

2.8.3. Deponering 

Vid deponering läggs avfall på en avgränsad yta, kallad deponi eller avfallsupplag. Vid 

deponering finns det risk att tungmetaller och svårnedbrytbara organiska föreningar lakas ur 

materialet och når omkringliggande vattendrag då nederbörd sipprar genom deponin. Partiklar 

och gaser som t.ex. metangas, kan spridas med vinden (Naturvårdsverket, 2010f). 

2.9. Nuvarande omhändertagande av förbrukat filtermaterial 

Förbrukat FM torkas inte, men en viss avdunstning kan ske då materialet förvaras utomhus innan 

det transporteras till Perstorp AB för förbränning (Rosenqvist, 2010d). Askresterna som bildas 

vid förbränningen transporteras till Hässleholms Kretsloppscenter och används slutligen som 

konstruktionsmaterial (Duvborn, 2010). 
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3. Material och metod  

Datainsamling inför denna rapport skedde genom studiebesök vid en fordonstvätt där 

reningskonceptet ”Laqua Tvätt” är i bruk, genom personlig intervju och e-post med försäljare av 

”Laqua Tvätt”, telefonsamtal och e-post med anställda på myndigheter och privata företag samt 

via sökning efter relevant information och litteratur på internet och bibliotek.  

I syfte att kontrollera hur stor risken är för urlakning av föroreningar som fastnat i filtret utfördes 

ett laktest enligt Svensk Standard 12457:4 och en karaktärisering av den erhållna lakvätskan. 

3.1. Provtagning av avloppsvatten 

Provtagningar på avloppsvatten under tiden FM användes utfördes av Dahn Rosenqvist. 

3.1.1. Biltvätt F 

Provtagning gjordes på renat avloppsvatten från provtagningsbrunn i reningsanläggningen en 

gång i slutet av januari 2008 och en gång i mitten av mars 2009. Metallerna analyserades enligt 

Svensk Standard SS-028150-2 av personal på Eurofins Environment Sweden AB i Lidköping. 

3.1.2. Biltvätt R 

Provtagning gjordes vid fyra tillfällen. Ett prov togs i slutet av januari och ett i mitten av mars 

2008, från slang i reningsanläggningens provtagningsbrunn. De analyserades gällande metall- 

och oljeinnehåll. Metallerna analyserades enligt Svensk Standard SS-028150-2 av personal på 

nuvarande Eurofins Environment Sweden AB. Uppmätta halter för olja översteg då gällande 

riktvärden (Tabell 1, Bilaga 1) vid båda provtillfällena. Därför togs nya prover i mitten av mars 

2008 och mitten av maj 2009 genom stickprov, i vilka endast oljehalten kontrollerades. I maj 

kontrollerades både ingående och utgående avloppsvatten i reningsanläggningen. 

3.2. Analyser av förbrukat filtermaterial 

Laktestet för karaktärisering av avfall enligt Svensk Standard, SS-EN 12457, består av fyra delar. 

Val av del baseras på provets kornstorlek samt den s.k. ”L/S-kvoten”; förhållandet mellan 

mängden vätska i liter (L) och mängden fast material i kg (S). Den fjärde delen av laktestet, SS-

EN 12457-4, ”Karaktärisering av avfall – Laktest –Kontrolltest för utlakning från granulära 

material och slam – Del 4: Enstegs skaktest vid L/S 10l/kg för material med partikelstorlek 

mindre än 10 mm (utan eller med nedkrossning)”  valdes då partiklarna i provet var mellan 4 och 

10 mm.  

Vatten och FM med L/S10 l/kg skakades tillsammans på ett skakbord under cirka 24 timmar. 

Skakning under denna tid anses ge en lakvätska jämförbar med den som avges från materialet om 

det deponeras. Metoden möjliggör mätning av ett antal utvalda oorganiska ämnen i avfall. Nedan 

följer en beskrivning av hur proverna behandlades. 

Förbrukat FM från F och R levererades till Högskolan Kristianstad i plastpåsar. FM från de olika 

påsarna från F blandades ihop i en 10 liters plastspann av PP-plast för att få ett så representativt 

prov för F som möjligt. Detsamma gjordes med FM från R. Proverna förvarades i fryspåsar i 

kylskåp då de inte hanterades. 
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3.2.1. Energivärde och innehåll av fukt och aska 

Ett kg från respektive prov sändes till Eurofins Environment Sweden AB för analys av fukt- och 

askhalt samt energivärde i de förbrukade FM. 

3.2.2. Bestämning av vattenkvot 

Den del av materialet som utgörs av annat än vatten och gas kallas torrsubstans (TS). För att få en 

uppfattning om fördelningen av TS och vatten i FM gjordes en undersökning av dess vattenkvot 

till stor del enligt tidigare gällande Svensk Standard SS 027116. Av respektive prov vägdes 

3x100 g upp i porslinsdeglar och torkades därefter i 105°C under 24 timmar. 

Materialets torrviktskvot (DR) samt dess vattenkvot (MC) uttryckt i procent beräknades enligt 

Ekvation 1 och 2. 

 
 
Ekvation 1. Ekvation för beräkning av 
torrviktskvot. 

Ekvation 2. Ekvation för beräkning av vattenkvot. 

DR = 100 x MD/MW 

 
DR = Torviktskvot (%) 
MD = Torkad massvikt (kg) 
MW = Fuktig massvikt (kg) 

MC = 100 x (MW – MD)/MD 
 
MC = Vattenkvot (%) 
MD = Torkad massvikt (kg) 
MW = Fuktig massvikt (kg) 

 

3.3. Framställning av lakvätska genom skakbordsmetoden 

Baserat på erhållna resultat från vattenkvotbestämningen beräknades den mängd fuktigt FM från 

respektive prov som motsvarade 0,090 kg ±0,005 kg av provernas vikt TS enligt Ekvation 3. 

Mängden vägdes upp två gånger från respektive prov och hälldes i olika 1-liters flaskor av PE-

plast. Beräkningar enligt Ekvation 4 gav tillsatt volym vatten som krävdes för erhållande av totalt 

1 l vatten i respektive flaska.  

 

 
Ekvation 3. Ekvation för beräkning av mängd 
fuktigt prov motsvarande 0,090 kg TS. 

Ekvation 4. Ekvation för beräkning av mängd tillsatt 
vatten för erhållande av L/S-kvot 10 l/kg. 

MW = 100 x MD/DR 

 
DR = Torviktskvot (%) 
MD = Torkad massvikt (kg) 
MW = Fuktig massvikt (kg) 

L = (10 – MC/100) x MD 
 
L = tillsatt volym vatten (l) 
MC = Vattenkvot (%) 
MD = Torkad massvikt (kg) 

 

Genom tillsättning av dessa mängder (±0,005 l) erhölls en L/S-kvot motsvarande 10 l/kg i 

flaskorna. Kommunalt kranvatten från Kristianstad användes som tillsatt vatten, då detta använts 

vid tidigare laktest på oanvänt filtermaterial (Eliasson & Ivarsson, 2007 samt Kängsepp et al. 

2008a). Prover och vatten blandades väl genom omskakning innan flaskorna spändes fast på 

skakbord (GTL 3017) och skakades vid 20°C under cirka 24 timmar. Efter avslutad skakning 

sedimenterade löst material i flaskorna under cirka 20 minuter. Lakvätskan filtrerades därefter 

med hjälp av hand- och eldriven vakuumsug. Filtrering skedde först genom grövre filterpapper  
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(> 10 µm, Munktell, generellt, grad 1003), därefter genom 0.45 µm membranfilter (Schleicher & 

Schuell). Filtreringstiden per flaska var cirka 100 minuter. 

Kontroll av generella parametrar för vattenkvalitet gjordes på erhållen lakvätska från respektive 

flaska direkt efter avslutad filtrering. Temperatur och ledningsförmåga (konduktivitet) mättes 

med konduktivitetsmätare av märket Crison 524 (Crison Instrument, S.A., 08328 Alella, Spanien) 

och halt vätejoner (pH) uppmättes med en pH-mätare av märket Knick portamess 912 (Knick 

Elekronische Meßgeräte GmbH & Co, Berlin, Tyskland). Efter mätningarna blandades erhållen 

lakvätska från F till ett gemensamt prov. Detsamma skedde med lakvätska från R. 

FM från de omblandade fasta proverna motsvarande 25 g torrvikt samt 100 ml lakvätska från 

respektive prov skickades till ett externt laboratorium vid Ekologiska Institutionen vid Lunds 

universitet, för analys av metall- och kolinnehåll. 

Resterande erhållen lakvätska frystes in (-18°C) i PE-flaskor. 

Enheten för lakvätskornas analysresultat omvandlades från mg/l till mg/kg TS enligt Ekvation 5.  

 
 
Ekvation 5. Ekvation för omvandling av enhet från ml/l till mg/kg TS för resultaten från analys av 
lakvätska. 

A = C x [(L/MD) + (MC/100)] 

A = Urlakningsmängd (mg/kg TS) av ett ämne vid L/S 10 l/kg 
C = Ämneskoncentration i lakvätska (mg/l) 
L = Volym använd lakvätska (l) 
MC = Vattenkvot (%) 
MD = Torkad massvikt (kg) 

 
 
Konduktiviteten i kommunalt kranvatten från Kristianstad kontrollerades med 

konduktivitetsmätare (Crison 524) i mars 2010.  
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4. Resultat 

4.1. Renat avloppsvatten 

4.1.1. Avloppsvatten från F 

Resultaten från provtagningar av renat avloppsvatten från F redovisas i Tabell 3 tillsammans med 

riktvärden för personbil från Kristianstad kommuns policy för avloppsvatten från fordonstvättar i 

mg/bil. Halten av opolära alifatiska kolväten beräknas genom ekvation redovisad i Ekvation 6 

(Seger et al. 2003).  

 
 
Ekvation 6. Beräkning av opolära alifatiska kolväten  

Opolära alifatiska kolväten = 0,88 + (1,42 x oljeindex) 

 
 
Tabell 3. Analysresultat gällande metall- och oljeinnehåll i renat 
avloppsvatten (Ut) från F (Rosenqvist, 2010a) samt riktvärden för personbil 
från Kristianstad kommuns policy för avloppsvatten från fordonstvättar 
(Kristianstad, 2005). Enhet mg/bil.  

Analyserade 
ämnen 

 

Riktvärden för 
personbil 

(mg/bil) 

F 

Ut 

30 jan 2008 
(mg/bil) 

F  

Ut 

18 mars 2009 

(mg/bil) 

Pb + Cr + Ni 
5,0 1,4 2,2 

Cd 0,10 0,030 0,020 

Zn 50 15 38 

Cu 75 0,40 3,4 

Opolära alifatiska 
kolväten 

2500 100 1600 

Oljeindex 1500 70 1100 

 
 
Vid båda provtagningarna låg alla uppmätta halter under rekommenderade riktvärden. 

4.1.2.  Avloppsvatten från R 

Resultaten från avloppsvattenprover (mg/bil) tagna från R under användning av FM redovisas i 

Tabell 4 tillsammans med riktvärden för personbil från Kristianstad kommuns policy för 

avloppsvatten från biltvättar. Halten av opolära alifatiska kolväten beräknas genom ekvation 

redovisad i Ekvation 6. 
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Tabell 4. Analysresultat gällande metall- och oljeinnehåll från provtagningar vid R (Rosenqvist, 
2010b) samt riktvärden för personbil från Kristianstads kommuns policy för avloppsvatten från 
fordonstvättar (Kristianstad, 2005). Enhet mg/bil. 

Analyserade 
ämnen 

 

Riktvärden 
för 

personbil 
(mg/bil) 

R 
Ut 

30 jan 
2008 

(mg/bil) 

Omprov 
R 
Ut 

10 mars 
2008 

(mg/bil) 

R 
Ut 

18 mars 
2009 

(mg/bil) 

Omprov 
In 

19 maj 
2009 

(mg/bil) 

Omprov 
Ut 

19 maj 
2009 

(mg/bil) 

Pb + Cr + Ni 5,0 2,9 - 3,1 - - 

Cd 0,10 0,020 - 0,020 - - 

Zn 50 4,1 - 4,5 - - 

Cu 75 4,9 - 3,2 - - 

Opolära 
alifatiska 
kolväten 

2 500 4 200 
 

100 
 

3 900 700 100 

Oljeindex 1 500 3 000 100 2 800 500 100 

- = värde saknas 

 
 
Endast halten av oljeföreningar i avloppsvattnet överstiger rekommenderade riktvärdena vid de 

båda provtillfällena. Resultaten från de två omtagningarna visar oljehalter i avloppsvatten långt 

under rekommenderade riktvärden. 

4.2. Förbrukat filtermaterial 

4.2.1. Innehåll av grundämnen 

Kängsepp et al. (2008a) analyserade halten av utvalda grundämnen i oanvänt FM. Resultaten från 

deras analys redovisas i Tabell 5 tillsammans med analysresultat för förbrukat FM från F och R, 

samt med genomsnittliga bakgrundsvärden gällande svensk torv (SGU, 2010b). Vid jämförelse 

med bakgrundsvärdena bör beaktas att FM består av en blandning av 75 % torv och 25 % aska 

från pappersbruk och är därför inte helt jämförbar med naturlig torvkomposition. 
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Tabell 5. Analysresultat för grundämnen i förbrukat FM från biltvätt F och R, 
medelvärden för oanvänt FM (Kängsepp et al. 2008a) samt genomsnittligt 
innehåll (medelvärde i aska) i svensk torv (SGU, 2010b). Enhet är mg/kg TS. 

Analyserade 
ämnen 

 

F 
(mg/kg TS) 

R 
(mg/kg TS) 

Oanvänt 
filter  
(n=3)  

(mg/kg TS) 

Bakgrunds-
värden 
(torv) 

(mg/kg TS) 

Al 15 000 18 000 33 000 - 

As 5,1 7,0 8,2* - 

C 510 000 500 000 330 000* - 

Ca 17 000 15 000 26 000* - 

Cd 0,30 1,2 0,34 0,23 

Co 8,7 9,7 21 34 

Cr 24 32 46 120 

Cu 140 77 47 230 

Fe 10 000 7 900 14 000 55 

Hg 0,19 0,18 0,54 - 

K 2 600 2 400 4 300* - 

Mg 1 500 1 700 4 800* - 

Mn 170 160 210 - 

Mo 3,1 4,2 - 55 

N 15 000 12 000 11 000*  

Na 1 200 970 4 000* - 

Ni 23 27 46 100 

P 1 500 810 - - 

Pb 22 21 29 64 

S 2 500 3 500 - - 

Sb 0,76 0,13 0,04* - 

Zn 190 420 60 230 

-  värde saknas 
*  n = 1 

 

För metallerna Al, As, Ca, Co, Cr, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni och Pb är de uppmätta halterna 

lägre i de förbrukade FM än i det oanvända materialet. Halterna av Cd är något högre i både F 

och R än bakgrundsvärdet. Cd-halten i R överstiger även Cd-halten i oanvänt FM. Halterna Fe i 

både F, R och i oanvänt FM, ligger högt över bakgrundsvärdet.  

För C, Cu, N, Sn, Zn är däremot halterna högre i de använda FM än i det oanvända materialet. 

Halten Zn i R överstiger bakgrundsvärdet. 

4.2.2. Energivärde 

I Tabell 6 redovisas fukt- och askhalt i % vid levererat samt torkat tillstånd av FM på vilka 

energivärdet analyserades. 
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Tabell 6. Fukthalt i % och askhalt i % TS och % i FM analyserat gällande 
energiinnehåll. 

Analys (%) F R 

Fukthalt (%) 71 69 

Askhalt (% TS) 25 33 

Askhalt levererat tillstånd (%) 7,2 10 

 
 
I Tabell 7 redovisas uppmätta värden gällande energiinnehåll mätt i MJ/kg och MWh/ton för FM 

från F och R. 

 
 
Tabell 7. Uppmätta energivärden för F och R i levererat samt torkat tillstånd. Enheter MJ/kg samt 
MWh/ton. 

Energi 
      F 

MJ/kg 
     F   
MWh/ton 

     R  
MJ/kg 

       R  
MWh/ton 

Kalorimetriskt 
värmevärde 

(KV) 

Lev. tillstånd 5,4 1,5 5,4 1,5 

Torrt prov 19 5,2 18 4,9 

Effektivt 
värmevärde 

(EV) 

Konstant volym – lev. 
tillstånd 

3,6 1,0 3,7 1,0 

Konstant volym – torrt 
prov 

18 5,1 17 4,8 

Konstant volym – torrt 
prov, askfritt 

24 6,7 26 7,1 

Konstant tryck – lev. 
tillstånd 

3,5 1,0 3,6 1,0 

Konstant tryck – torrt 
prov 

18 5,1 17 4,8 

Konstant tryck – torrt 
prov, askfritt 

24 6,7 26 7,1 

 

 

Förbrukade FM har båda en fukthalt på cirka 70 %. Efter glödgning blir cirka 1/4 av det totala, 

torkade materialet kvar som aska i F och 1/3 i R. Askhalten av fuktigt FM ligger på 7 % för F och 

10 % för R. 

 

I fuktigt tillstånd blir värmevärdet relativt lågt för de båda förbrukade FM. KV uppmättes till 5,4 

MJ/kg för båda FM. EV för fuktigt FM från F är 3,6 MJ/kg
 
och 3,7 MJ/kg

 
för FM från R.  

 

I torrt tillstånd ligger KV däremot betydligt högre, 19 MJ/kg
 
för FM från F och 18 MJ/kg för FM 

från R. Om antingen volym eller tryck hålls konstant blir EV 18 MJ/kg
 
för F och 17 MJ/kg för R. 
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4.3. Lakvätska från förbrukat filtermaterial 

I Tabell 8 redovisas medelvärde av mätvärden erhållna från laktest på prov F och R enligt SS-EN 

12457-4. För jämförelse redovisas uppmätt temperatur och pH gällande blanktest av kranvatten, 

framtagna av Eliasson och Ivarsson (2007). Värden för oanvänt FM är hämtat från Kängsepp et 

al. (2008a).  

 
 
Tabell 8. Medelvärde (n=2) av mätvärden erhållna vid framtagning av lakvätska 
från använt FM vid biltvätt F och R, temperatur och pH för blanktest (Eliasson & 
Ivarsson, 2007) samt för lakvätska från oanvänt FM (Kängsepp et al. 2008a). 

Parameter 
F 

(n=2) 
R 

(n=2) 
Oanvänt 

filtermaterial 
Blanktest 
kranvatten 

Erhållen lakvätska 
(ml) 

530 540 - - 

Temperatur (°C) 

lakvätska 

21 21 21 21 

pH 7,6 7,6 7,9 7,6 

Konduktivitet 
(mS/m) 

36,0 46,5 300 57,0 

- = värde saknas 

 
 
Ledningsförmågan är betydligt högre i lakvätskan från oanvänt FM och något högre i det 

kommunala kranvattnet, än i lakvätskan från använt i FM från F och R. 

4.3.1. Innehåll av grundämnen 

Analysresultat gällande ett urval av grundämnen i lakvätska från förbrukat FM från F och R 

redovisas i Tabell 9, tillsammans med tillgängliga gränsvärden för deponi för icke-farligt avfall 

angivna i NFS (2004:10). Även uppmätt halt och gränsvärdet för löst organiskt kol (DOC) 

redovisas i tabellen. Enheten för samtliga halter är mg/kg TS. 
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Tabell 9. Analysresultat (mg/kg TS) för lakvätska från förbrukat FM från F 
och R och gränsvärden för utlakning vid deponering av icke-farligt avfall 
(vid L/S 10 l/kg) angivna i NFS (2004:10). 

Analyserade 
ämnen 

(mg/kg TS) 
F R 

Gränsvärden 
Icke-farligt 

avfall 

As 0,080 0,20 2,0 

Cd 0,0020 0,0030 1,0 

Cr 0,20 0,050 10 

Cu 0,44 0,46 50 

Hg 0,0030 0,0020 0,20 

Mo 0,19 0,52 10 

Ni 0,10 0,050 10 

Pb 0,050 0,010 10 

Sb 0,040 0,070 0,70 

Sn 0,020 0,0040 - 

Zn 2,8 2,5 50 

DOC 280 810 800 

- = Värde saknas 

 

Samtliga halter av de undersökta ämnena i lakvätska från förbrukade FM ligger under eller i nivå 

med gränsvärdet för deponi av icke-farligt avfall. Endast halten DOC för R överskrider 

gränsvärdet för deponering av icke-farligt avfall något.  
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5. Diskussion 

5.1. Renar filtermaterialet avloppsvatten från fordonstvättar? 

Resultaten för renat avloppsvatten från F och R visar att halterna metaller alla understiger dagens 

gällande riktvärden (personbilar) för avloppsvatten från fordonstvätt i Kristianstads kommun. 

Däremot är halterna för oljeindex och opolära alifatiska kolväten i R högre än uppsatta 

riktvärden. Troligtvis beror detta på att oljeavskiljaren inte fungerat tillfredsställande. En möjlig 

anledning kan vara hög hydraulisk belastning, vilket gör att skiktning mellan vatten och 

oljeprodukter inte hinner stabiliseras innan avloppsvattnet fortsätter ut i FM. Resultaten från 

omprovtagningarna uppvisar halter av opolära alifatiska kolväten långt under riktvärdena. 

Oljefiltrets varierande effektivitet gör att det finns anledning till tätare kontroller av halten olja i 

avloppsvatten som leds in i FM. En enda provtagning på ingående avloppsvatten från oljefiltret 

till FM har gjorts. Resultatet från den (tabell 4) visar att när ingående avloppsvatten innehåller 

500-700 mg olja per bil renar FM vattnet ned till 100 mg/bil. För en djupare analys av filtrets 

reningsförmåga krävs att provtagning görs på avloppsvatten som går in i FM vid varje 

provtagningstillfälle. Det finns en möjlig risk att stor genomströmning av avloppsvatten med 

höga halter olja påverkar filtrets reningsförmåga negativt. Detta är inte undersökt i denna studie.  

Halten Zn i renat avloppsvatten från de båda anläggningarna skiljer sig väsentligt från varandra. 

Mätningarna i januari 2008 och i mars 2009 visar högre Zn-halter i avloppsvatten från F, på 15 

respektive 38 mg/bil, jämfört med avloppsvatten från R där halterna Zn är 4,1 respektive 4,5 

mg/bil (Tabell 3 och 4). Användningstiden av FM verkar spela roll för Zn-halten i renat 

avloppsvatten. FM i R togs i drift 2006. FM i F togs i drift 2008, och var därmed nytt vid första 

provtagningen i januari 2008. Resultaten för Zn från delflödesförsöket visar en minskning i 

utsläpp från 38, 58 respektive 32 mg/bil under försökets tre första månader till halter närmare 8 

mg/bil
 
från den fjärde månaden (Tabell 1, Bilaga 1). Kalmykova et al. (2008a) har visat att Zn-

joner främst attraheras av –COOH. En möjlig förklaring till det sämre upptaget i början av 

torvfiltrens användning kan vara att joner i oanvänt FM är bundna till -COOH i svårlösliga 

komplex. Efter hand som FM används löses komplexen upp och jonerna kan bytas ut mot Zn-

joner istället, vilket med tiden leder till ökat upptag i filtret och därmed minskad Zn-halt i det 

utgående vattnet. Kalmykova et al. (2008b) konstaterar vidare att upptaget av Zn riskerar att 

minska om aska blandas in i torven. Möjligen beror det ökade upptaget av Zn i FM som använts 

under ett par månader på att kolets negativa inverkan på upptaget minskar med tiden. 

Baserat på resultaten från mätningarna blir slutsatsen i denna studie att FM av torv och aska, med 

dagens uppsatta kriterier, fungerar för rening av avloppsvatten från fordonstvättar. 

Det är dock välkänt att produkter som används i fordonstvättar kan innehålla ämnen som har en 

skadlig inverkan på miljön, t.ex. tensider och aromatiska lösningsmedel (Håll Sverige Rent, 

2010). Ämnena följer med tvättvattnet ned i avloppet, men om de fastnar och bryts ned i FM eller 

sköljer rakt igenom är inte klarlagt. Inga krav ställs på kontroll av halterna av sådana ämnen, och 

inga riktvärden finns uppsatta för dem i dagens policy för avloppsvatten från fordonstvättar i 

Kristianstads kommun. Detta är en brist som förhoppningsvis åtgärdas i framtiden. Genom att 

använda miljömärkta produkter i automattvättarna och tillhandahålla eller uppmana kunder att 

endast använda sådana i ”Gör-det-själv”-hallarna kan verksamhetsutövaren bidra till en minskad 

negativ påverkan på miljön. 
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5.2. Förbrukat filtermaterial 

De flesta av de undersökta ämnena i det fasta, förbrukade FM uppvisar, vid jämförelse med 

SGU:s lista över bakgrundsvärden, halter som är lägre än i naturlig torv (se Tabell 5). Däremot är 

halten Cd högre än bakgrundsvärdet både i det oanvända och i de båda använda FM. Kängsepp et 

al. (2008a) visade att industriaskan i FM innehåller relativt hög halt Cd, 0,71 mg/kg TS, jämfört 

med halten i torv, 0,08 mg/kg TS. Den uppmätta halten Cd i R visar att adsorption av Cd från 

avloppsvattnet har skett i filtret. Även för Fe uppmättes betydligt högre halter i alla tre FM 

jämfört med bakgrundsvärdena. Testerna utförda av Kängsepp et al. (2008a) visar att den största 

delen av Fe kommer från askan. Den rena askan innehöll 16 000 mg/kg TS medan ren torv endast 

innehöll 810 mg/kg TS. Ett sätt att erhålla mindre Cd och Fe i FM är därför att välja aska som 

innehåller lägre halter av dessa metaller.  

Skillnaderna i halterna av Zn i de båda förbrukade FM, 190 mg/kg TS respektive 420 mg/kg TS, 

jämfört med 60 mg/kg TS i det oanvända FM, tyder på att upptag skett under filtrens användning 

(Tabell 3). Halterna av Cd och Zn skiljer sig mellan de båda förbrukade FM, vilket troligen beror 

på filtrens användningstid. Det är i FM från R, som varit i bruk under fyra år, som de uppmätta 

halterna för Cd och Zn är högre. I FM från F, som använts under två år, ligger Cd-halten närmare 

bakgrundsvärdet och Zn-halten är lägre än bakgrundsvärdet. Genom att använda filtren under 

cirka två år, den tid som rekommenderas av företaget som säljer FM, erhålls en avfallsprodukt 

som är mindre förorenad.  

Förutom att halten Zn var högre i använda FM jämfört med oanvänt material har det även skett 

ett upptag av Cu, N och Sn, då halterna för dessa var högre i de förbrukade FM. Däremot verkar 

FM ha släppt ifrån sig Al, As, Ca, Co, Cr, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni och Pb, då halterna för 

dessa var lägre i det använda än i det oanvända FM. Av dessa är Al och Ca kända för att vara 

lättrörliga, d.v.s. de lakas ut lätt (Kängsepp et al. 2008a).  

Fuktigheten i materialet, 70 %, samt den relativt höga askhalten på mellan 7-10 %, bidrar till ett 

lågt värmevärde för det förbrukade FM. Om materialet torkas helt ökar det effektiva värmevärdet 

rejält, från 5,4 MJ/kg
 
till 19 MJ/kg för F, och från 5,4 MJ/kg

 
till 17 MJ/kg för R. Fukthalten för 

torv som bränns ligger vanligen på 25-30% (Persson, 2010). Filtermaterialet är en blandning av 

75 % torv och 25 % aska. Det innebär att torven i materialet ger upphov till mellan 0-8 % aska, 

vilket kan anses som ett normalt värde (Persson, 2010). I jämförelse med genomsnittsvärdet som 

uppges på Bioenergiportalen (2010b) på 9,5 MJ/kg
 
vid 50 % fukthalt och 2-6 % askhalt, bör FM 

stå sig tämligen bra som energikälla vid förbränning om materialet får torka så att fukthalten 

sjunker till 25-50 %.  

5.3. Avfallsklassificering av förbrukat filtermaterial  

Baserat på resultaten från utförda analyser bör förbrukat FM klassas som icke-farligt avfall. 

Resultaten från de genomförda analyserna av lakvätskorna från laktesterna utförda på förbrukat 

FM ligger alla under, eller i nivå med, de gränsvärden som anges i NFS 2004:10 för deponering 

av icke-farligt avfall. Samtliga analyserade parametrar av det fasta förbrukade FM, utom för Cd, 

Fe och Zn, ligger i närheten av bakgrundsvärden för svensk torv. De förhöjda Cd- och Zn-

halterna beror troligtvis på den långa användningstiden av FM i R.  

Vid klassificering av FM som avfall är det dock viktigt att även ta hänsyn till kemikalieinnehållet 

i de medel som använts vid tvättning och vård av fordon och anläggning. Dessa kan variera 
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mellan anläggningarna. Det åligger varje verksamhetsutövare att inneha rutiner för att kunskap 

om de produkter som används uppdateras och dokumenteras enligt SFS (1998:901). Insamling av 

information om de kemikalier som använts vid anläggningarna F och R ligger utanför ramarna 

för denna studie.  

Om kemikalier som används vid anläggningen kan ge avfallet eller lakvätska från det någon av 

de egenskaper som uppges för farligt avfall i bilaga tre i Avfallsförordning (2001:1063), skall det 

förbrukade filtermaterialet ges någon av följande avfallskoder: 140604*, 140605*, 150202* eller 

190209*. (För närmare beskrivning av koderna, se Tabell 2.). Om de kemikalier som används 

inte förväntas ge det förbrukade filtermaterialet eller dess lakvätska sådana egenskaper kan det 

klassas som icke-farligt avfall enligt avfallskoden 190210 eller 100901. Avfallskod 100901 

används om avloppsvattnet är tänkt att återanvändas i anläggningen genom recirkulering. Genom 

att endast använda miljömärkta produkter i rengöring av fordon och anläggning ökar möjligheten 

att klassificera det förbrukade FM enligt någon av koderna för icke-farligt avfall.  

5.4. Omhändertagande av förbrukat filtermaterial 

Idag skickas förbrukat FM till förbränning (Rosenqvist, 2010d). Askrester som bildas vid den 

mottagande förbränningsanläggningen används vid olika typer av konstruktionsarbeten 

(Duvborn, 2010). Det innebär att materialet idag går in under den tredje och till viss del andra 

nivån i EU:s avfallshierarki. Torven i sig förbränns nästan fullständigt, vilket innebär att energin i 

den återvinns i hög grad. Askan i FM går däremot, sett till massan, i princip oförändrad genom 

kretsloppet. Genom att använda askan vid t.ex. vägbyggen och täckmaterial sparas naturresurser 

och energi. Dock riskerar farliga ämnen att lakas ur materialet och påverka närliggande miljö 

negativt (Olsson, 2008). Innan förbränning är det enligt laktesterna bara halten löst organiskt kol 

som ligger på gränsen till att karaktärisera förbrukat FM som farligt avfall (Tabell 7). De 

organiska ämnena omvandlas till värmeenergi och koldioxid under förbränningen. Om metallerna 

lakas ut lättare från askrester än från FM har inte testats. Precis som när det gäller 

avfallsklassificeringen är det även viktigt att ha i åtanke att fler miljöskadliga ämnen än de som 

analyserats i denna studie kan finnas i och lakas ur materialet.  

SAKAB är ett företag som omhändertar och behandlar förorenade jordmassor. En av deras 

behandlingsmetoder är den s.k. DARAMEND-metoden, där speciella organiska tillsatser, som 

bidrar till ökad mikrobiell aktivitet, fräses ned i den förorenade jorden. Metoden kan användas 

antingen i SAKABs anläggning, eller direkt på den förorenade platsen (SAKAB, 2010). Ett 

alternativt omhändertagande av förbrukat FM skulle kunna vara blanda in det i förorenade 

jordmassor. Vid ett sådant förfarande skulle materialet återvinnas fullständigt, helt i linje med 

andra nivån i EU:s avfallshierarki. Genom att torven inte bränns kan de biologiska processerna 

fortgå och naturens egna nedbrytningsprocesser nyttjas, både gällande organiska föroreningar 

som kan finnas i FM från biltvättarna och gällande de föroreningar som finns i jorden det blandas 

ned i. Vid rening av jordmassor eftersträvas en rening som motsvarar Naturvårdsverkets 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (SAKAB, 2010). En jämförelse med halterna av 

de analyserade ämnena i det fasta FM visar att halterna för Cd och Zn i R och Cu i F är högre än 

Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (Tabell 1 Bilaga 2). 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att rena torven från föroreningar och sedan återanvända den 

igen. Brown et al. (2000) menar att det går att utvinna metaller som tagits upp av torven med 

hjälp av en sur eluent, utan att torvens uppsugande egenskaper påverkas (Brown et al. 2000). Om 
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tidsåtgång och miljöpåverkan från denna metod är låg kan det vara ett sätt att uppnå EU:s första 

nivå i avfallshierarkin. Det är dock viktigt att väga nyttan av det arbete som läggs ned för att 

uppnå en högre nivå i avfallshierarkin mot nyttan av att använda avfallet som en resurs vid en 

lägre nivå. Frågan är om den minskade miljöpåverkan som uppnås genom t.ex. rening av torv 

istället för nybrytning uppväger de fördelar ur energiutvinningssynpunkt som samhället får vid 

förbränning av torven och användningen av askan som bildas. 
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6. Slutsatser 

Ett filter av torv och aska fungerar för rening av avloppsvatten från de studerade fordonstvättarna. 

Dagens lagstiftning kan dock diskuteras. Naturvårdsverket har helt dragit tillbaka sina riktlinjer 

för avloppsvatten för fordonstvättar, och avloppsvattnets innehåll av giftiga ämnen som tensider 

och aromatiska lösningsmedel nämns över huvud taget inte i Kristianstads kommuns rådande 

riktlinjer. Förhoppningsvis kommer utsläpp av fler kategorier miljöfarliga ämnen regleras i 

framtida policys för avloppsvatten från fordonstvättar. 

Även värden för innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen som t.ex. svårnedbrytbara organiska 

föreningar, kan bli tydligare i lagstiftningen som gäller avfall. Det är av stor vikt att 

verksamhetsutövaren har kunskap om innehåll av miljöfarliga substanser i de medel som används 

vid rengöring av fordon och tvätthall, så att denna vet vilka ämnen som bör analyseras för att 

korrekt klassning skall kunna göras när FM är förbrukat. Genom att endast använda miljömärkta 

produkter vid vård av fordon och anläggning minskas den negativa miljöbelastningen, samtidigt 

som sannolikheten att förbrukat filter kan klassas som icke-farligt avfall ökar. 

Förbrukat FM bör återanvändas på något sätt, under förutsättning att spridning av farliga ämnen 

till naturen förhindras. Så länge kunskap saknas om eventuellt innehåll av miljöfarliga ämnen 

som tensider och aromatiska lösningsmedel i FM, får förbränning dock anses vara ett bra 

omhändertagande, då energin i materialet tas till vara och askrester från förbränningen kan 

komma till användning som konstruktionsmaterial. 
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7. Förslag till fortsatt arbete 

Bättre kunskap om vilka miljöfarliga ämnen som finns i avloppsvatten från fordonstvättar 

behövs. Det vore därför intressant att genomföra en ingående analys och karaktärisering av 

avloppsvattnet, baserat på kunskap om komponenter i de mest använda tvätt- och 

avfettningsmedlen. 

Oljeavskiljarens effektivitet påverkar mängden olja som FM utsätts för. Om halten olja som når 

filtret påverkar dess effektivitet är inte undersökt. Det finns därför anledning att testa olika 

oljehalters påverkan på reningseffekten hos FM. 

Vid de båda biltvättarna i denna studie saknas reningsstegen sedimentation och luftning i 

efterföljande damm. Metoden används vid en nystartad reningsanläggning med FM, och det 

skulle vara intressant att undersöka om, och i så fall hur, rening av avloppsvatten skiljer sig 

mellan anläggningar med och utan detta reningssteg.  

Då material i första hand bör återanvändas vore det intressant att undersöka möjligheter och 

svårigheter med att använda förbrukat FM på olika sätt, t.ex. som en metod för rening av 

förorenade jordmassor. Rening av FM är ett annat alternativ som skulle vara intressant att studera 

närmre. 

Eftersom torv är ett långsamt förnyelsebart material, och torvbrytning innebär stor negativ 

inverkan på miljön i form av utdikning, avverkning och grävning, är det på lång sikt 

eftersträvansvärt att hitta alternativa filtermaterial. Trädgårdskompost bildas snabbare än torv, är 

billigare att producera och produktionen har betydligt mindre negativ inverkan på miljön än 

torvbrytning. Det vore därför intressant att undersöka hur väl ett filter med en blandning av torv, 

aska och kompostmaterial fångar upp och bryter ned miljöfarliga ämnen i förorenat vatten från 

olika källor som t.ex. biltvättar och deponier. 
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Tabell 1. Resultat (mg/bil) för metall- och oljeinnehåll i prover tagna från avloppsvatten under delflödesförsök genomfört under 2005-2006, samt då 
gällande riktvärden för avloppsvatten (personbil) från fordonstvätt (Rosenqvist, 2006). - = värde saknas.  
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Pb + Cr + 
Ni 
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Cd 0,25 0,03 0,18 0,05 0,02 0,08 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,06 0,02 
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Bilaga 2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 

mark 

 
 Tabell 1. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (mg/kg TS) 
KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig markanvändning. (Naturvårdsverket, 2010h)  

Ämne KM MKM Kommentar 

Antimon 12 30  

Arsenik 10 25  

Barium 200 300  

Bly 50 400  

Kadmium 0,5 15  

Kobolt 15 35  

Koppar 80 200  

Krom totalt 80 150 Om andelen krom (VI) är större än 1 % av den totala 
kromhalten bör även krom(VI) riskbedömas. 

Krom (VI) 2 10 Anm 2 

Kvicksilver 0,25 2,5  

Molybden 40 100  

Nickel 40 120  

Vanadin 100 200  

Zink 250 500  

Cyanid total 30 120  

Cyanid fri 0,4 1,5 Anm 2 

Summa fenol och kresoler 1,5 5 Anm 2 

Summa klorfenoler (mono - 
penta) 

0,5 3 Anm 2 

Summa mono- och 
diklorbensener 

5 15 Anm 1,2 

Triklorbensener 1 10  

Summa tetra- och 
pentaklorbensener 

0,5 2  

Hexaklorbensen 0,035 2  

Diklormetan 0,08 0,25 Anm 1,2 

Dibromklormetan 0,5 2 Anm 1,2 

Bromdiklormetan 0,06 1 Anm 1,2 

Triklormetan 0,4 1,2 Anm 1,2 

Koltetraklorid 
(Tetraklormetan) 

0,08 0,35 Anm 1,2 

1,2-dikloretan 0,02 0,06 Anm 1,2 

1,2-dibrometan 0,0015 0,025 Anm 1,2 

1,1,1-trikloretan 5 30 Anm 1,2 

Trikloreten 0,2 0,6 Anm 1,2 

Tetrakloreten 0,4 1,2 Anm 1,2 

Dinitrotoluen (2,4) 0,05 0,5 Anm 2 

PCB-7 0,008 0,2 PCB-7 antas vara 20 % av PCB-tot 

Dioxin (TCDD-ekv WHO- 0,00002 0,0002 Inkluderar även dioxinliknande PCB 
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TEQ) 

PAH L  3 15 PAH med låg molekylvikt 

PAH M  3 20 PAH med medelhög molekylvikt 

PAH H  1 10 PAH med hög molekylvikt 

Bensen 0,012 0,04 Anm 1,2 

Toluen 10 40 Anm 1,2 

Etylbensen 10 50 Anm 1,2 

Xylen 10 50 Anm 1,2 

Alifat >C5-C8 12 80 Anm 1,2 

Alifat >C8-C10 20 120 Anm 1 

Alifat >C10-C12 100 500 Anm 1 

Alifat >C12-C16 100 500  

Alifat >C5-C16 100 500  Summa av alifatfraktioner ovan 

Alifat >C16-C35 100 1000  

Aromat >C8-C10 10 50  

Aromat >C10-C16  3 15  

Aromat >C16-C35 10 30  

MTBE 0,2 0,6 Anm 1,2 

Anm. 1 Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och 
inomhusluft rekommenderas.  
Anm. 2 Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i grundvatten. Kompletterande analyser av 
grundvatten rekommenderas. 

 


