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SAMMANFATTNING 

Biltvättar och mindre verkstäder har undersökts ayseende föroreningar i det 
vatten som släpps ut från dessa till de kommunala reningsverken. Proverna 
analyserades på biokemisk syreförbrukning (BOD7 ), kemisk syreförbrukning  
(COD),  kadmium (Cd), bly (Pb), zink (Zn), koppar  (Cu),  nickel (Ni), krom (Cr), 
alifatiska ämnen, opolära alifatiska kolväten samt pH. Totalt ingick 42 anläggning-
ar i undersökningen. Halterna av Cd och Zn är höga ( i Medelvärde 5.4 ug/1 resp 
1174 ug/1 jmf rek värde 0.5  ugh  1 resp 500  ugh).  Även halterna av opolära kolväten 
är höga (medelvärde 291 mg/1 jmf rek värde 100 mg/I). Medelvärdet för kvoten 
BOD7 /COD är 0.41 vilket innebär att föroreningarna inte är lätt nedbrytbara. 

En stor del av Cd halten i slam från de kommunala reningsverken förklaras av ut-
släpp från biltvättar och mindre verkstäder. Reningsverkens slam har Cd halter som 
är högre än det långsiktiga gränsvärdet i slam. Detta innebär att -Cd, och inte fos-
for, begränsar mängden slam som kan läggas ut på åkermark. Får inte marken till-
räckligt med fosfor via slamgödsling måste även annan gödsel användas. Om något 
av följande alternativ tillämpas undviks detta. 

1. Interna reningsåtgärder införs på biltvättar och mindre verkstäder. Fungerande 
rening innebär att kvaliteten på reningsverkens slam förbättras. Detta leder till 
att även de långsiktiga gränsvärdena för Cd och Zn går att uppnå. 

2. Avloppsvatten från biltvättar och mindre verkstäder kopplas bort från renings-
verken. 
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INLEDNING 

Riksdagen har beslutat att myndigheter och kommuner ska genomföra åtgärder för 
att senast 1995 få ett kommunalt avloppsreningsslam som kan återföras till jord-
bruksmark utan att ge negativa effekter på miljö och/eller hälsa. Med anledning av 
detta har länsstyrelsen tillsammans med några kommuner arbetat med att ta fram 
fakta ayseende slammet i länet. Arbetet har dokumenterats i en rapport "rent slam 
1995 "(1) vilken behandlar anslutningspolicy, förslag på åtgärder och krav idag 
och i morgon. I detta arbete framkom att ämnen som kan finnas i för höga halter 
i slammet är kvicksilver och kadmium. För kvicksilver har arbetsgruppen lämnat 
konkreta förslag på åtgärder, för kadmium är detta svårare eftersom det är oklart 
varifrån bidraget av kadmium kommer. För att klarlägga detta bildades en arbets-
grupp bestående av företrädare för länsstyrelsen i Gävleborg, milj ösakkunniga i 
Sandvikens, Söderhamns, Gävles, Ovanåkers och Hudiksvalls kommuner. 

BAKGRUND 

Till de kommunala reningsverken har anslutits inte bara hushåll utan även anlägg-
ningar såsom industrier, verkstäder, biltvättar bilvårdsföretag etc. De större an-
läggningarna i länet som är anslutna till det kommunala nätet kontrollerar i de flesta 
fall föroreningshalterna i sitt utgående vatten, de mindre gör det däremot inte. För-
oreningar som finns i avloppsvattnet  fills  ut i slammet i reningsverket. Arbets-
gruppen beslutade därför att utsläppen i avloppsvattnet från biltvättar och mindre 
verkstäder skulle undersökas. 

GENOMFÖRANDE 

En litteratursökning ayseende biltvättar och utsläpp i vatten gjordes inledningsvis 
via Naturvårdsverkets databas ELIN. Litteratur söktes också i viss mån via rund-
ringning till kommuner och länsstyrelser. Informationen sammanställdes och 
utifrån litteraturuppgifterna bestämdes vilka parametrar som skulle analyseras. 

PROVTAGNING OCH ANALYS 

I länets 10 kommuner valdes anläggningar ut för provtagning. Valet av anlägg-
ningar samt provtagningen gjordes av varje kommun. Målsättningen var att få 
prover från de största anläggningarna i varje kommun, 1-3 verkstäder och 1-3 
bilvårdsanläggningar. Avsikten var i första hand att undersöka halterna av kad-
mium och få en uppfattning om hur mycket kadmium (Cd) som går till renings-
verkets slam. Föroreningarna i avloppsvatten från biltvättar och mindre verkstäder i 
länet är dock inte tidigare kartlagda därför analyserades även biokemisk syreför-
brukning (BOD7 ), kemisk syreförbrukning  (COD),  bly (Pb), zink (Zn), koppar  
(Cu),  nickel (Ni), krom (Cr), alifatiska ämnen, opolära alifatiska kolväten samt pH. 
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Proverna togs i avloppsvattnet efter oljeavskiljaren. Provtagningen skedde under 
mars/april 1994 och utfördes enligt bilaga I. Endast ett prov togs på varje ställe. 
Avsikten var att sprida kostnaderna för de anläggningar som deltog. Sammanlagt 
ger ett stickprov från varje anläggning tillräcklig information för att kunna bedöma 
hur gruppen biltvättar resp verkstäder som helhet belastar avloppsreningsverket. 
Proverna skickades för analys till LV  LAB  i Sandarne. 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Provtagning gjordes vid 42 anläggningar. Materialet bearbetades statistiskt med 
aysikten att klarlägga om det fanns något mönster i materialet (hierarkisk cluster 
analys SPSS). Inga grupperingar av data fanns. Detta innebär bla att utsläppen från 
grupperna verkstäder och biltvättar inte skiljer sig åt vad det gäller utsläppsmöns-
ter. Individuella skillnader inom grupperna är större än skillnader mellan grupper. 

Metaller: 

Halter av metall i avloppsvattnet:  
Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen (VAV) har fastställt gränsvärden (se 
nedan) för utsläpp av skadliga ämnen i kommunala avloppsanläggningar (2). Denna 
lista är från 1983 och tar inte hänsyn till ätt slammet från reningsverken ska kunna 
användas som gödsel på åkermark. Halterna är följaktligen höga. Av de 42 an-
läggningar som provtagits i undersökningen i Gävleborg överskrider åtta VAVs 
gränsvärde for zink och 13 gränsvärdet för kadmium.  

Cu,  Ni och Pb: 1000 ughI 
Cr och Zn: 	2000 ug/1 
Cd: 	 5 ug/1 

För att slammet ska kunna tillföras åkermark och for att inte störningar i renings-
verket eller i recipient ska ske så har Stockholm Vatten fastställt följande riktvär-
den (3): 

Zn och  Cu  : 500 ug/1 
Cr, Ni, Pb: 	50 ug/1 
Cd: 	0.5 ug /1 ( är lika med bakgrundsnivå i hushållsspillvatten) 

Riktvärdena gäller för Stockholm och dess anläggningar men ger exempel på 
lämpliga metallhalter som inte äventyrar slamkvaliteten. I de provtagna anlägg-
ningarna ligger medelvärdet for Cd och Zn betydligt över dessa riktvärden. Medel-
värdet av metallhalterna i avloppsvattnet för resp. ämne framgår ur tabell I. 
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Tabell I: Medelvärdet av halter av bly, kadmium, zink, koppar, nickel och krom. Prover tagna 
från 42 biltvättar och mindre verkstäder i Gävleborgs län. 

Pb 	Cd 	Zn 	Cu 	Ni 	Cr  
ugn 	ugh 1 	ugh 1 	ugh 1 	ugh I 	ugh1  

medel- 
värde 22 5.4 1174 93 2.0 6 

RSD(%)* 177 111 86 62 220 200 

* anger den relativa standardavvikelsen 

I liknande undersökningar som gjorts i Stockholm (3) och Göteborg (4) ligger 
halterna av Cd och Zn i samma storleksordning som i Gävleborg. Halterna av de 
övriga metallerna. Pb,  Cu,  Ni och Cr är dock lägre än undersökningar från stor-
stadsregionen (3-4). Se tabell II. 

Tabell II: Halter av bly, kadmium, zink, koppar, nickel och krom i ref 3 och 4. - 

Pb 
ugn  

Cd 
ugh 1 

Zn 
ugh 1 

Cu  
ug/1  

Ni  
ugn  

Cr  
ugh1  

Göteborg, 1992 (2) 
(medelvärde) 

122 7 1405 225 24 26 

Stockholm, 1991 (2) 
(medelvärde) 

63 8 460 16 35 

Stockholm, 1993 (3) 
(högsta och lägsta värde) 

50-250 2-8 -500-1500 100-400 10-50 20-60 

Mängder av metall i avloppsvattnet  
Utifrån analyserna bestämdes medelvärdet på utsläppt mängd metall per anlägg- 
ning och år. Se tabell III. Medelvärdet användes som schablonvärde på utsläpp från 
en "typisk" anläggning. 

Tabell III: Medelvärde på utsläppta mängder av bly, kadmium, zink, koppar, nickel och krom, 
per år. Prover tagna från 42 biltvättar och mindre verkstäder i Gävleborgs län. 

Pb 	Cd 	Zn 	Cu 	Ni 	Cr 

(g) 	(g) 	(g) 	(g) 	 (g) 	 (g)  

medel- 
värde 31 10 1805 158 3 13 

RSD (%)* 202 169 127 147 300 292 

* anger den relativa standardavvikelsen 
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Tungmetallbelastningen till reningverken  
Den totala belastningen till respektive reningsverk räknades ut genom att addera de 
utsläppta mängderna av resp ämne, från de anläggningar där prover tagits, med ut-
släpp från övriga biltvättar och verkstäder på samma spillvattennät. För de sist-
nämnda användes medelvärdet (enligt  tab.  III) för utsläppt mängd metall från de 
provtagna anläggningarna som ett schablonvärde, ( se  tab.  IV). 

Tillskottet av tungmetaller till reningsverkets slam är märkbart endast for kadmium 
och zink. För övriga metaller är tillskottet marginellt, möjligen frånsett bly i Alfta 
och Arbrå. 

Tabell IV: Verkstäders och biltvättars bidrag till metallhalter i slam (%) 

Pb 
(%) 

Cd 
(%) 

Zn  
(%) 

Cu  
(%) 

Ni 
(%) 

Cr 	slammängd 
(%) 	(ton) 

pe 
(st) 

Alfta 10 27 25 4 3 2 104 3000 
Edsbyn 1 8 4 1 1 0 326 5500 
Bollnäs 3 35 23 4 1 2 434 14250 
Arbrå 11 47 28 5 1 2 69 3070 
Hofors 2 36 13 3 0 1 310 9200 
Gnarp 3 4 3 0 0 0 85 1100 
Harmånger 0 0 1 0 0 0 34 1100 
Bergsjö 8 52 21 3 0 1 68 1400 
Ockelbo 1 17 6 1 0 1 300 3140 
S-hamn, Gskär 3 17 7 1 1 1 615 14500 
Hudiksvall 2 17 8 1 0 1 799 21000 
Gävle, Duvb 1 5 3 0 0 1 1978 83000 
Sandviken 3 31 13 4 0 1 649 28000 
Ljusdal 1 30 3 2 	- 0 0 510 10400 
Färila 1 17 7 2 3 3 148 2150 

Till de flesta av reningverken kommer ca 20 till 50 % av Cd i slammet från bilverkstäder 
och mindre verkstäder. Siffrorna är grova skattningar utifrån analyserna och flera felkäl-
lor ingår.  Tex  har antagits att all Cd fålls ut till slammet. Den riktiga siffran ligger mellan 
50 och 100% utfällning (5). Att använda schablonvärden vid beräkningar är ytterligare en 
felkälla. Slutsatsen är dock att biltvättar och mindre verkstäder bidrar med en stor del av 
det Cd som kommer till reningsverkets slam. 

En stor del av Cd i slammet kommer från hushållen via dricksvatten och livsmedel. 
För detta finns ett schablonvärde på 35 ug Cd från varje person varje dygn (6). 
Som framgår av tabell V förklaras större delen av kadmiumtillskottet till renings-
verket av biltvättar och verkstäder plus personbelastningen från hushållen för ca 
hälften av reningsverken. För fem stycken utgör detta 30 % av Cd i slammet. 
En låg % i tabell V innebär att Cd även kommer från andra källor än hushåll och 
biltvättar. 
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Cd halten i slammet från reningsverket i Bergsjö är aysevärt mycket lägre än i övriga re-
ningsverk. Detta kan vara en förklaring till att totalsumman för Cd blir över 100 % (se 
tabell V). Antingen stämmer schablonvärdena dåligt här eller så är värdet for halten för 
låg. 

Tabell V: Hushållens och biltvätt + verks bidrag till kadmiumhalt i slam vid resp reningsverk 

Cd i slam 
(mg/kg) 

Cd från hushåll 
i slam (%) 

biltvätt + bilverk 
i slam (%) 

summa 
(V0) 

Alfta 0.96 28 27 55 
Edsbyn 1.1 19 8 27 
Bollnäs 1.1 39 35 74 
Arbrå 0.9 29 47 76 
Hofors 1.0 35 36 71 
Gnarp 0.62 26 4 30 
Harmånger 1.0 41 0 41 
Bergsjö 0.27 100 52 - 152• 
Ockelbo 1.0 13 17 30 
S-hamn, Gskär 1.2 16 17 33 
Hudiksvall 0.86 36 17 53 
Gävle, Duvb 2.1 24 5 29 
Sandviken 0.6 55 31 86 
Ljusdal 0.8 32 30 62 
Färila 0.72 25 17 42 

Organiska ämnen 

De totalt extraherbara ämnena i proverna är ett mått på andelen organiska ämnen i 
vattnet. Dessa kommer från de kemikalier som sätts till vid tvätt av bilar, från oljor 
som används i verkstäderna, från fetter och glykol och lösningsmedel m m. Den 
opolära delen är andelen mineralolja. 

Medelvärdet för de alifatiska ämnena var 444 mg/1 (minsta värdet 18 mg/1 och 
högsta 3400 mg/1). Motsvarande siffror för den opolära delen: medelvärde 291 
mg,/1 med 18 mg/1 som lägst och 3400 mg/1 som högst. (Se tabell VI). Utgående 
vatten från oljeavskiljare ska enligt VAV s lista (2) maximalt innehålla 100 mg/I 
opolära kolväten (= olja) i utlopp från oljeavskiljare i bilvårdsanläggning. Endast 
16 av anläggningarna ligger under detta värde, resten ligger över, många dessutom 
med ordentlig marginal. En genomsnittlig biltvätt eller liten verkstad släpper ut 
540 kg alifatiska ämnen per år och 339 kg opolära kolväten. 
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Tabell VI: Halter av alifatiska ämnen, opolära kolväten BOD, samt  COD  i vattenprover från 
biltvättar och mindre verkstäder. 

alif 
mg/1 

opolära 
mg/1 

BOD7 
mg/1 

COD 
mg/1  

medel- 
värde 444 291 798 1933 

RSD* 

(%) 144 150 148 141 

* anger den relativa standardavvikelsen i procent. 

Förhållandet mellan alifatiska ämnen och de opolära kolväten varierar i de olika 
proverna. I vissa prover är halten opolära kolväten mindre än hälften av de alifa-
tiska och i vissa prover är halterna nästan lika stora. En förklaring till detta kan va-
ra att vissa anläggningar använder vegetabiliska medel. Dessa ger inte utslag som 
opolära ämnen medan paraffin baserade medel gör det (paraffin är en fraktion från 
råolja). I figuren nedan visas förhållandet mellan alifatiska ämnen odh opolära kol-
väten för de anläggningar vars halt opolära kolväten är mellan 100 och 800 mg/l. 
För prover med lägre och högre halter ser förhållandet ut på liknande sätt. 

Figur 1: Halter av alifatiska ämnen och opolära kolväten i avloppsvatten från biltvättar och 
mindre verkstäder. 
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Som avfettningsmedel använder de flesta anläggningar mikroemulsioner på paraf-
finbas men också petroleumbaserade och alkaliska medel förekommer. Det är van-
ligt att flera typer av medel används. Enligt tidigare studier ( 3, 7-8) är halterna be-
roende av vilka avfettningsmedel som används. Denna slutsats kan dock inte dras 
ur detta material. I några av anläggningarna används ex petroleumbaserade medel. 
Dessa har inte högre halter än övriga. Användning av vegetabiliska oljor ger mind-
re mängd opolära ämnen (4), dessa används dock inte i någon större utsträckning i 
länet. 
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Biokemisk syreförbruking (BOD 7) och kemisk syreförbrukning  (COD):  
BOD 7 och  COD  följer i stort sett halterna av alifatiska och opolära ämnen. Några 
undantag finns, vilket framgår ur figur 2. Halterna är höga och överensstämmer 
med liknande undersökningar (3-4, 7, 9) Stockholm Vatten har infört en industri-
avloppstaxa för BOD 7 halter som är högre än 250 mg/1(3). Detta värdet över-
skrids av 27 av de 42 provtagna anläggningarna. I undersökningen från Stockholm 
Vatten konstaterar man att halterna av syreförbrukande ämnen verkar vara helt 
produktrelaterade. 

Fig 2: Halter av alifatiska ämnen opolära kolväten BOD 7 samt  COD  i avloppsvatten från bil-
tvättar och mindre verkstäder. 
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Kvoten BOD 7  /COD  används som ett grovt mått på nedbrytbarhet. En kvot som 
är mindre än 0.5 innebär att produkterna inte är lätt nedbrytbara. Den streckade 
linjen i figuren nedan anger gränsen mellan lätt och icke lätt nedbrytbara produk-
ter. I nedanstående figur visas kvoten BOD 7  /COD  för prover med halter opolära 
föreningar mellan 100 och 800 mg/1 

Figur 3: Kvoten BOD 7  /COD  för prover med halter opolära kolväten mellan 100 och 800 mg/l. 
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Medelvärdet på BOD 7  /COD  är 0.41 (RSD 39%). Det högsta värdet är 0.8 och 
det lägsta 0.12. Kvoterna är i nivå med tidigare undersökningar som redovisar 
kvoter på mellan 0.2 och 0.5. (3-4, 10). Något mer lätt nedbrytbara produkter har 
använts i ref 4 där BOD 7  /COD  var 0.5 och 0.6. I den undersökningen har man 
använt miljöanpassade tvättmedel och gjort analyser på avloppsvattnet. 

Utsläppens betydelse för kvalitet på slam från kommunala reningsverk 

Halterna av Cd och Zn är för 8 resp 13 anläggningar högre än VAVs gränsvärde 
och för 40 resp 29 anläggningar över de riktvärden som Stockholm Vatten fast-
ställt för anslutna anläggningar. 

Kadmiumhalterna i slam från de kommunala reningsverken ligger for närvarande 
(1993 och 1994 års analyser) i stort som tidigare. Det finns i allmänhet endast ett 
fåtal analyser på slammet vid varje enskilt reningsverk vilket gör att det inte går att 
dra några slutsatser om minskning eller ökning av Cd under åren. Den bedömning 
som gjordes i länsstyrelsens rapport "rent slam 1995" (1) gäller fortfarande, Cd 
halten är hög relaterat till det långsiktiga gränsvärdet för Cd i slam. 

De riktvärden som hänvisas till i rent slam 1995 (1) är vad Naturvårdsverket 
(SNV) angav i en delrapport om åtgärdsprogram för metaller. De långsiktiga vär-
dena för Cd resp Zn var 0.5-1.0 resp 300-500 mg,/kg  TS.  De gränsvärden som nu 
finns angivna i SNFS 1994:2 MS:72 (se nedan) anger inte halten i slammet utan 
den mängd som får tillföras jordbruksmark per hektar och år. Hur mycket slam 
som får läggas ut är också beroende av fosforinnehållet. Slamgivan bör i allmänhet 
ligga under 1 ton/hektar och år (6), vilket innebär att halten i slam år 2000 inte ska 
vara högre är 0.75 mg/kg slam för Cd och 600 mg/kg slam för Zn. De långsiktiga 
gränsvärdena är satta så att metallerna inte ens på 1000 års sikt ska kunna anrikas i 
marken. 

Metall 
	

Gränsvärde 1995 	 Gränsvärde år 2000 
g/ha 	 g/ha 

800 	 600 

1.75 	 0.75  

Zn 

Cd 

Endast ett fåtal reningsverk ligger för närvarande under Cd halter på 0.75 mg/kg  

TS.  Även slammets innehåll av Zn är högt för vissa reningsverk. Cd halter som 
ligger över 0.75 mg/kg  TS  innebär att Cd, och inte fosfor, begränsar mängden 
slam som kan läggas ut på åkermark. Får inte marken tillräckligt med fosfor via 

11 



slamgödsling måste även annan gödsel användas. Om något av följande alternativ 
tillämpas undviker man detta problem: 

1. Interna reningsåtgärder införs på biltvättar och mindre verkstäder. Fungerande 
rening innebär att kvaliteten på reningsverkens slam förbättras. Detta leder till 
att även de långsiktiga gränsvärdena för Cd och Zn går att uppnå. 

2. Avloppsvatten från biltvättar och mindre verkstäder kopplas bort från renings-
verken. 

Vad det gäller organiska ämnen är halterna i avloppsvattnet från de provtagna an-
läggningarna oacceptabelt höga, oljeavskiljama fungerar inte tillfredsställande. I 
vatten är ämnena inte lätt nedbrytbara. Genom "rätt" produktval kan det möjligen 
gå att påverka utsläppen av organiska ämnen (3-4, 7-8). 

De organiska ämnenas betydelse för kvaliteten på avloppsreningsverkets slam be-
döms dock vara liten (6). I marken bryts de flesta organiska ämnen ned relativt 
snabbt av mikroorganismer och svampar. Långlivade stabilå orgäniskä ämnen 
( exempelvis  PCB,  dioxiner) får dock inte öka i halt på den mark där slam används. 
Utifrån biltvättarnas och de mindre verkstädernas varuinformationsblad för använ-
da produkter bedömdes det inte föreligga någon risk för förekomst av denna typ 
av stabila organiska föreningar. Ämnena har följaktligen inte ingått i denna under-
sökning. 
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