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Sammanfattning 

Denna rapport analyseras möjligheterna att installera ett återcirkulerande 

vattenreningssystem på Volvo CE i Braås, Sverige. Projektet är ett examensarbete 

för högskoleingenjörsexamen inom fakulteten för teknik på Linnéuniversitet i 

Växjö. Syftet med projektet är att undersöka och jämföra möjliga lösningar som 

Volvo CE, Braås kan implementera för att processvatten ska kunna återvinnas 

genom filtration, desinfektion och lagring. Fördelarna samt riskerna med sådana 

system bedömdes genom att studera data över vattenkvalité och konsumtion som 

samlats in från Volvo CE anläggningen, litteratursökningar, liknande projekt och 

kontakt med yrkesmän inom vattenreningsindustrin. 

Slutsatser från detta projekt är att det bedöms vara möjligt för Volvo CE att kunna 

återvinna processvatten via ett återcirkulerande vattenreningssystem. Det finns 

emellertid vissa tydliga risker. Temperaturen av det inkommande filtrerade vattnet 

till lagertanken kommer att vara en optimal bakterietillväxtstemperatur. Vattnet i 

lagertanken behöver därför desinficeras för att hindra tillväxten av potentiella 

hälsofarliga, luftburna bakterier som Legionella Pneumophila. Flera 

desinfektionslösningar diskuteras i rapporten där UV-desinfektion är 

rekommenderade metoden för Volvo CE.   

Projektet visar att installation av ett återcirkulerande vattenreningssystem inte 

kommer att ge något större ekonomisk vinning men systemkompletteringen gynnar 

företagets hållbarhet vilket är positivt. Med data om vattenkonsumtionen beräknas 

att Volvo CE Braås processvattenförbrukning kommer att halveras genom att 

installera det föreslagna systemet. Andra fördelar som systemet har för företaget kan 

komma i form av marknadsföring. Genom marknadsföring av projektet kan Volvo 

bevisa sitt arbete mot en hållbar industri för allmänheten, vilket skapar ett stort 

värde genom att bidra till allmänhetens perspektiv att företaget strävar efter 

hållbarhet.     



 

Summary 

This report analyses possibilities of installing a closed-loop water purification 

system at Volvo CE in Braås, Sweden. This project is a degree project for a college 

engineer degree within the faculty of engineering at Linnaeus University in Växjö. 

The purpose of the project is to investigate and compare possible ways process 

water at Volvo CE, Braås can be ultimately recycled through purification, 

disinfection and storage. The benefits as well as the risks of such a system were 

assessed through studying data collected from Volvo, literature, similar previous 

projects and contact with professionals within the water purification industry.  

Conclusions drawn from this project is that it should be very possible for Volvo CE 

to implement a closed-loop system that recycles process water. There are however 

some clear risks involved. The temperature of the incoming filtered water to the 

storage tank will have an optimum bacteria growth temperature. The water within 

the storage tank will therefore need to be disinfected to hamper growth of potential 

health harming air born bacteria such as L. Pneumophila. Multiple disinfection 

solutions are discussed in the in the report with UV disinfection being the 

recommended for Volvo CE.  

The implementation of a closed-loop system has multiple benefits such as 

heightened sustainability through water conservation being seen as the greatest. It is 

estimated that Volvo CE, Braås’s process water consumption will be cut roughly in 

half by installing the proposed system. Other benefits the system has for the 

company could come in the form of marketing. Through marketing this project 

Volvo could prove its green image to the public, thus creating considerable value by 

branding itself as a sustainable partner of the industry.   

 

  



 

Abstract 

Detta arbetet är ett avhandlingsprojekt på kandidatnivå inom programmet Energi- 

och miljöteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. Projektets avsikt är att analysera 

möjligheten att installera ett reningssystem där processvattnet renas och 

återanvändas för ändamålets syfte. En av fördelarna med ett återcirkulerandesystem 

är att miljöpåverkan minimeras så att kommande generationer har möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Volvo CE, Braås vill förvissa om att det fotavtryck 

företaget lämnar jorden är så litet som möjligt. Företaget arbetar därför kontinuerligt 

med kvalitet och miljö för att ideligen verka för en bättre miljö. 

Genom att installera ett återcirkulerandesystem kan hälsorisker förekomma för 

personaler som berörs om inte projektplaneringen är noggrann genomtänkt. Risker 

som kan uppstå i systemet är bakterietillväxt, men även såväl som 

tungmetallansamling. Med hjälp av data och litteraturer inom området har det 

fastställt att flera lösningar är kommersiellt tillgängliga för att desinficera 

processvattnet. Den rekommenderande saneringsmetod är UV-desinfektion, 

eftersom den är mest praktiska och ekonomiskt hållbara för företaget.  

Nyckelord: Volvo CE, vattenrening, membranteknik, mikrobiologisk tillväxt, 

mikrobiell kontaminering, desinfektion. 

  



 

Förord 

Denna rapport är resultatet av examensarbete, där den omfattar 15 högskolepoäng 

som ingår i högskoleingenjörsprogrammet inom energi och miljö på 

Linnéuniversitetet. Arbete har genomförts under vårterminen 2019 i samarbete med 

Volvo Construction Equipment i Braås och Linnéuniversitetet i Växjö. 

Det har varit ett flertal personer som har involverat i arbetet och det är vi tacksamma 

över för allt stöd. Vi vill tacka alla medarbetare på Volvo CE i Braås, som har tagit 

emot oss med vänlighet. Ett extra stort tack riktas till vår handledare, Ola Hulting, 

tekniker, miljö och säkerhet på Volvo CE i Braås. Hans bemötande och villighet att 

hjälpa till har varit väldigt uppskattat.  

Under arbetets gång har vi haft mycket stöd från vår handledare på 

Linnéuniviersitetet, Jörgen Forss. Ett särskilt tack till honom som har bidragits med 

vägledning och rådgivning. Hans breda kunskap och tankesätt har fått oss att se 

problem ur ett annat perspektiv. 

Ett slutligt tack till familj, vänner och samtliga lektorer på fakulteten byggd miljö 

och energiteknik för all motivering under utbildningen. 

 

 

Pongthep Gustafsson och Björn Hansen 

Växjö, maj 2019 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning _____________________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund __________________________________________________ 1 

1.2 Syfte och mål _______________________________________________ 2 

1.3 Frågeställningar _____________________________________________ 2 

1.4 Avgränsningar ______________________________________________ 3 

2 Volvo CE _____________________________________________________ 4 

2.1 Processbeskrivning __________________________________________ 5 

3 Teori _________________________________________________________ 6 

3.1 Membranteknik _____________________________________________ 6 

3.1.1 Indunstare _____________________________________________ 6 

3.1.2 Ultrafilter ______________________________________________ 6 

3.1.3 Aktiv kolfiltrering _______________________________________ 7 

3.2 Mikroorganismer i vatten _____________________________________ 7 

3.2.1 Legionella _____________________________________________ 8 

3.2.2 Pseudomonas aeruginosa _________________________________ 10 

3.3 Biofilm __________________________________________________ 11 

3.4 Förebyggande metoder ______________________________________ 11 

3.4.1 Ultraviolett ljus ________________________________________ 11 

3.4.2 Ozon ________________________________________________ 13 

3.4.3 Koppar- och silverjonisering ______________________________ 13 

3.4.4 Klorering _____________________________________________ 14 

3.4.5 Väteperoxid ___________________________________________ 15 

3.5 Lagar och rekommendationer _________________________________ 16 

3.5.1 Arbetsmiljöverket ______________________________________ 16 

3.5.2 Boverket _____________________________________________ 17 

4 Metod _______________________________________________________ 18 

5 Genomförande ________________________________________________ 18 

5.1 Vatten- och energiberäkning __________________________________ 18 

6 Resultat______________________________________________________ 19 

6.1 Vatten- och ekonomiska besparingar ___________________________ 19 

6.2 Lagringstankens storlek ______________________________________ 20 

6.3 Hur mycket underhållsarbete kräver systemet? ____________________ 20 

6.4 Bedömning att kunna ha ett återcirkulerande vattensystem i anläggningen

 21 

6.4.1 Kemiska aspekten ______________________________________ 21 

6.4.2 Biologiska aspekten _____________________________________ 23 

6.5 Placering _________________________________________________ 25 

7 Diskussion ___________________________________________________ 26 

7.1 Val av desinfektionsmetod ___________________________________ 26 

7.2 Underhåll _________________________________________________ 27 

7.3 Vatten och miljö ___________________________________________ 27 

7.4 Marknadsföring ____________________________________________ 28 



 

9 Referenser ______________________________________________________ 30 

  

Bilagor 

Bilaga 1 – Vattenförbrukning 

Bilaga 2 - Temperatur vid olika punkter inom systemet 

 



 

1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med ett växande globalt samhälle kommer både risker och möjligheter. Att vara 

hållbart innebär att mänsklighetens utveckling tillfredsställer dagens behov utan att 

negativt påverka kommande generationer. Detta innebär att jordens naturliga system 

fungerar idag och ger förutsättningar att den biologiska mångfalden behålls framöver. 

Samtidigt innebär hållbarhet att människors moderna levnadssätt upprätthålls. [1]  

Med tillväxt av mänsklig civilisation och förhöjt livskvalité är pressen på 

naturtillgångar är större än någonsin. [1, 3, 4] Idag finns det redan resurser som är 

överexploaterade i stor utsträckning, till exempel vatten och våtmarker. [1, 4] Andra 

resurser som är på väg att bli överbelastade är odlingsmark och fosfor till jordbruk. 

[5, 6] 

För att uppfylla behoven hos nuvarande generationer utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillgodose sina behov har FN:s medlemsländer 

formulerat olika åtgärder i ett dokument, där alla länder och berörda parter ska 

genomföra denna plan i samarbete och partnerskap. [1, 7] Den inledande orden till 

Agenda 2030 dokumenten översatt till svenska är följande; 

Denna agenda är handlingsplan för människorna planetens och vårt välstånd. 

Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att 

avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem 

fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning 

för hållbar utveckling. [7] 

Dokumentet agenda 2030 tydliggör de gemensamma målen för att uppnå hållbar 

global utveckling. Agendan strävar efter 17 mål för hållbar utveckling tillsammans 

med 169 delmål som syftar att vidare bygga på millennieutvecklingsmålen. Det är 

tänkt att målen ska förverkliga jämställdhet mellan alla människor. Målen baseras 

på tre dimensioner: sociala, ekonomiska och miljömässiga. [7]  

I en stigande ambition och ett större fokus på hållbarhet i världen har många företag 

agerat för att hitta lösningar på sina hållbarhetsfrågor, men att företag implementerar 

hållbart arbete kan även ha sekundär verkan, till exempel i form av så kallad 

branding. [8, 9] Branding är en marknadsföringsstrategi som företag använder sig 

av som ett slags reklam för att visa allmänheten vad företaget står för. På senare 

tiden har miljö- och hållbarhetsfrågor blivit viktigare, vilket innebär att det har 

gynnat företag att publicera för allmänheten positiva ändringar som de arbetar med. 

[10] Ett exempel på det är företaget Nestlé som undersökte och publicerade sin 

undersökning om olämplig arbetsmiljö inom fiskindustrin i Thailand. Nestlé 

erkände att de var en del av problemet på grund av att de stöttade industrin igenom 

att importera fiskprodukter därifrån. Resultat av detta gav endels en negativ syn på 

företaget, men eftersom Nestlé lovade att ta initiativ att förbättra arbetsmiljön inom 

industrin har företaget gjort en stor reklamkampanj av detta. [11]  
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Volvokoncern är ett av Sveriges största företag och driver flera tunga industrier. 

Volvo strävar ständigt med att driva en mer hållbar industri genom att integrera ett 

fokus på 4 av 17 hållbara utvecklingsmålen, eftersom de är mest relevanta i 

verksamheten. De följande målen är; [12] 

• Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

(nr. 3) 

• Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. (nr. 9) 

• Hållbara städer och samhällen. (nr 11) 

• Bekämpa klimatförändringarna. (nr 13) 

Ett tydligt tecken på positiv förändring för Volvo är företagets anläggning i Braås, 

då den blev den första produktionsanläggningen i verksamheten att minska 

koldioxidhalter att företagets produktiva verksamhet idag är helt koldioxidneutralt. 

Anläggningen i Braås har också lagt fokus på avfallshantering och är idag helt 

deponifri. Framöver har Volvo CE ambitionen att öka återvinningsfraktionen av 

avfall och minska den brännbara fraktionen. [13] 

1.2 Syfte och mål 
Syftet och mål med projektet är att undersöka möjligheten att komplettera det 

nuvarande reningssystem i tvätthallen med ett återcirkulerade vattensystem på 

Volvo CE i Braås, Sverige. Eftersom att företaget vill ständigt bli bättre och verka 

för en bättre miljö idag och i framtiden är det tänkt att reningssystemet ska 

kompletteras för att återvinna restvattnet från tvättning innan leverans. Genom att 

återanvända restvattnet sparas färskvatten och energi. Återvinningen av vatten 

skapar också mindre belastning i det lokala reningsverket. 

1.3 Frågeställningar 
För att undersöka möjligheten att installera ett system som återcirkulerar 

processvatten i anläggningen kommer rapporten att besvara följande 

frågeställningar; 

• Vilka vatten- och ekonomiska besparingar det finns efter kompletteringen? 

• Hur stor volym lagringstanken bör vara för att kunna försörja 

reningsbehovet? 

• Hur mycket underhållsarbete kräver systemet? Exempelvis filterbyte och 

rengöring. 

• Hur funktionellt kommer det nya systemet att vara med tanke på vilka 

vattenkvalitet som kan förväntas om systemet fungerar optimalt? 

• Vilka risker och lösningar till potential mikrobiologisk tillväxt finns det? 
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1.4 Avgränsningar 
Projektet har sitt fokus på att identifiera möjligheten, fördelar och risker på ett 

återcirkulerande vattenrengöringssystem. För att kunna ge uppdragsgivaren tekniska 

lösningar till de identifierade problem kommer analys på det återcirkulerande 

reningssystem att utföras. Det kommer bedömas om filtersystemets funktionalitet 

behöver kompletteras för att kunna återcirkulera vattnet. Vatten- och 

energibesparingar efter kompletteringen kommer att beräknas och presenteras. 

Risken för mikrobiologisk tillväxt i vattensystemet kommer att analyseras och 

tekniska lösningar redogöras. 

Projektet kommer inte att behandla kostnader för installation i det tänkta systemet, 

det vill säga vattenlagringstanken, rörledningar och bearbetningar kommer inte tas 

till hänsyn. Det anses vara utanför uppdragstagarnas område. 
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2 Volvo CE 

Volvo Construction Equipment eller Volvo CE, är en ledande internationell 

tillverkare av förstklassiga entreprenadmaskiner. Inom verksamhetens anläggningar 

runtom i världen tillverkar företaget allt från hjullastare, grävmaskiner, ramstyrda 

dumprar, läggare, kompakteringsutrustning och materialhanteringsutrustning samt 

jordkompaktorer och asfaltvältar. [14] 

Volvo CE i Braås, Sverige, är den ledande tillverkare av ramstyrda dumprar. Dessa 

moderna maskiner används för transporter av stora materialvolymer i besvärlig 

terräng där det inte räcker med en vanlig lastbil. Konceptet med dumpern är att dess 

axlar är mer rörliga än en vanlig lastbil, vilket medför att den kan transportera tunga 

laster på svår, obanad mark utan att välta eller fastna. [15, 16] 

I anläggningen består tillverkning av plåtbearbetning, komponentsvetsning, 

maskinbearbetning, blästring och måleri. Processkedjan för både produktion och 

montering är uppbyggt av ett produktionsstrategi som kallas för lean flöde. Avsikten 

med lean är att reducera onödiga delar i tillverkningsanläggningen som inte skapar 

något värde, till exempel onödig väntetid, och på det viset sker flödet kontinuterligt 

för både tillverkningen och monteringen i anläggningen. [15] 

 

Figur 1:  Ramstyrd dumper, A60H från Volvo CE. Maskinen är konstruerad för 

tunga laster i svår terräng. (Bild tillhandahållen av Volvo CE, Braås) 
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2.1 Processbeskrivning 
Idag använder Volvo CE i Braås en högtryckstvätt för att rengöra sina färdigbyggda 

maskiner innan de levereras till kunder. Det förbrukade vattnet rengörs med hjälp av 

indunstaren, ultrafiltret och aktivt kolfiltret innan det skickas vidare till det 

kommunala reningsverket. För att spara vatten och minska miljöpåverkan vill Volvo 

CE återanvända det förbrukade spolvattnet som används till att rengöra maskinerna.  

 

Figur 2:  Ett processchema över vattenreningen i verksamhetens tvätthall i 

dagsläget. 

Tvätthallens indunstare är tillverkat av KMU Loft och med produktnamnet 

PROWADEST®/1. Indunstaren använder sig av en trycksatt tank och har 

värmeväxling mellan mediets in- och utflöde. Modellen har en spänning på 400 V 

och en effektiv på 32 kW, med en 50 Hz frekvens. Syftemål med indunstaren är att 

avskilja föroreningar som salter i vattenrengöringsprocessen. [17] 

Efter indunstaren används ultrafiltret av märket Mercatus. Produkten är uppbyggt 

med ett keramiskt tubbmembran och är ett så kallad cross flow filter. Ultrafiltret är 

utrustad med en pump för att höja arbetstrycket upp till ungefär 5,5 bar och en 

processtank för att samla de bortfiltrerade föroreningarna. Membranet har 

pordiameterintervall mellan 1–200 nm. [18] 

Som slutpolering efter ultrafiltret finns ett aktiv kolfiltret som är tillverkat av 

Eurowater och är typen EF 6. Kolfiltret har en maximal arbetstemperatur på 40 C° 

och maximalt arbetstryck på 4 bar. Kolfiltret avskiljer det organiska föreningar som 

passerade indunstaren och ultrafiltret. [19] 
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3 Teori 

3.1 Membranteknik 
I dagsläget använder Volvo CE i Braås olika typer av membrantekniker för att 

avskilja oönskade substanser och föroreningar som finns i tvättvattnet efter 

rengöring av maskinerna med en högtryckstvätt. Föroreningar som förekommer är 

tungmetaller, salter och oljor som är kvarvarande på maskinen efter produktionen. 

Rengöringssystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att olika sorters 

föroreningsfraktioner avskiljs stegvis i serie. 

3.1.1 Indunstare 

Funktionen av en indunstare är att rengöra en vätska genom att avskilja tunga 

föreningar som till exempel salter från en vattenlösning. Avskiljning görs via så 

kallad indunstning, där vätskan hettas upp i en tank så att vatten blir till ånga. 

Ångflödet lämnar tanken och kvar blir molekyler och joner som har en högre 

förångningstemperatur än vatten. Vanligtvis sänks trycket i tanken till under 

atmosfärstryck så att vattnet förångas vid lägre temperaturer, vilket sparar energi. 

[17, 20] 

Indunstaren är effektiv på att avskilja föroreningar som lösta salter och fin sand. En 

nackdel med indunstaren är att molekyler som har lägre eller liknande kokpunkt 

som vatten avdunstar och följer med i ångflödet. Resultat av det kan vara 

problematisk om det finns föroreningar som oljor i vattnet innan avdunstningen. 

Endast indunstning ger därför i många fall inte tillräckligt god rening själv och 

måste kombineras med andra filterteknik för att föra bort resterande föroreningar. 

[17, 20]  

3.1.2 Ultrafilter 

Ett ultrafilter används för att avskilja och/eller återvinna olika sorters föreningar 

från en vätska. Ultrafiltret förekommer då det krävs till exempel rening av vatten 

med flexofärg, koncentrering av latex eller färgpigment, återvinning av 

vattenbaserad färg och partikelavskiljning, som till exempel slippartiklar. Ultrafiltret 

avskiljer endast relativt stora partiklar, det vill säga finare partiklar som lösta salter 

eller metalljoner passerar igenom ultrafiltern. Det krävs därför ytterligare rening för 

att vätskan ska vara fullständigt renat. [21] 

I ett ultrafilter pumpas förorenat vätska med högtryck så att vätskan rör sig parallellt 

med membranytan. Föroreningspartiklar hålls tillbaka av membranet, strömmen får 

en allt högre koncentration av föroreningar som till slut leds till processtanken eller 

till avloppet. Membranens avskiljningsförmåga kan variera beroende på produkt 

men partikelstorlekar som filtreras varierar mellan 1,0 nm och 100,0 nm. 

Ultrafiltration är kapabel att filtrera bort bakterier och även till viss del virus. [18, 

21] 
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Figur 3: Schematisk bild över en ultrafilters funktion. 

3.1.3 Aktiv kolfiltrering 

Aktiv kol är ett material som används för att filtrera föroreningar från förorenat 

vatten och luft. Aktiv kol är ett granulärt material ursprungligen från trä, nötskal 

eller andra naturligt kolrika material. Det kallas aktivt på grund av att kolet i 

materialet har genomgått en aktiveringsprocess som gör att kolet reagerar med 

föreningar som den kommer i kontakt med. När förorenat vatten eller luft rör sig 

genom det, absorberas föroreningar på ytan av granulerna och avlägsnas från vattnet 

eller luften. Kolet aktiveras oftast med hjälp av gaser med högt värme (exempelvis 

genom pyrolys) för att minska materialets porstorlek, vilket resulterar i ett 

kolbaserat material med större absorptionsarea. Denna ”aktiverings” -process 

eliminerar tidigare absorberade molekyler och frigör bindningsställen igen. Kolets 

absorptionsyta blir negativt laddad och kan ta emot positivt laddade 

föroreningsmolekyler. [22, 23] 

Aktiv kol används som behandling mot många sorters föroreningar men är mest 

effektivt mot olika sorters flyktiga organiska föreningar (VOCs). Aktiv kol används 

även för att avskilja smak, lukt och vissa fenyler som polyklorerade bifenyler (PCB) 

från vatten och luft. Dock är filtret mindre effektivt på att behandla mindre partiklar 

som till exempel lösta salter. [24] 

Ett aktivt kolfilter består generellt av en eller fler kolumner eller tankar fyllda med 

GAC (aktiv kol i granulatform). Förorenat vatten eller ångor pumpas vanligtvis 

genom en kolonn från toppen ner. Då det förorenade vattnet eller luft strömmar 

genom GAC, fastnar föroreningar till yttre och inre ytor av granulerna. Ju mer 

kontakt vattnet har med granulatytor, ju bättre reningen blir. Mer kontakt kräver 

dock ett mer kompaktast kolumn, vilket kräver större tryck för att behålla ett visst 

flöde än vid en mindre kompakt kolumn. [22, 23]   

3.2 Mikroorganismer i vatten 
Mikroorganismer förekommer allmänt i ytvatten men kan även förekomma i 

grundvatten. Några vanliga typer är bakterier, virus och protozoer. Många 

mikroorganismer är ofarliga för människor och en del är nödvändiga för människans 
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välmående. [25] Idag är det inte möjligt att ta bort alla mikroorganismer i 

dricksvatten även om WHO (World Health Organization) strävar efter att komma 

ner till tillräckligt låga nivåer av sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vilka 

nivåer som strävs efter är olika beroende på mikroorganismen, men många av de 

farliga mikroorganismer som E. coli och Salmonella försöks utrota helt från 

dricksvatten. [26] Några andra farliga mikroorganismer är camplylobacter, 

patogena, salmonella, legionella, pseudomonas aeruginosa och shigella. Bland dessa 

mikroorganismer kan det orsakas sjukdom via konsumtion eller inandning. [27, 28]  

Enligt data och litteraturer har det kommits fram till att skadlig bakterie skulle 

potential kunna tillväxa i systemet som kan orsaka sjukdom för personaler som 

berörs. Sådana bakterier är exempelvis legionella och pseudomonas aeruginosa. 

Detta eftersom det renade vattnet kommer att lagras i anläggningen vid lämplig 

temperatur för att sedan användas till rengöring av 3 till 6 maskiner per dag, 

kommer lagringsvattnet att delvis vara stillastående eller långsamt strömmande, 

vilket skapar en miljö för bakterier att växa. 

3.2.1 Legionella 

Bakterier i släktet legionella är gramnegativa, obligat aeroba och stavformiga. [29, 

30] Släktet omfattar för närvarande av 50 arter och 70 serogrupper, det vill säga 

samma art men med något skiftande egenskaper. Inom arten Legionella 

pneumophila finns ungefär 15 serogrupper och övriga består av en eller två grupper. 

Legionella pneumophila står för 90 % av alla sjukdomsfall, och är därför den 

legionella arten som har varit mest skadligt för människor. Några legionella arter 

kan inte odlas på vanliga odlingsmedier och behöver sin amöbavärd för att växa. 

[31, 34] 

3.2.1.1 Ekologi 

Den naturliga ekologiska nischen för legionellabakterier är sötvatten. Bakterierna 

förekommer naturligt i sjöar och vattendrag, men mängden är relativt liten att 

bakterien varken kan upptäckas vid analys eller orsaka sjukdom. Natriumsalter 

verkar hämma tillväxten av bakterien och det är antagligen anledningen till att den 

inte finns i saltvatten. [29, 30] 

Tillväxt av legionellabakterier sker i temperatursintervallet mellan 20 °C och 45 °C, 

med störst tillväxt vid 35 °C. Under eller över detta temperaturspannet saktas 

förökning ner. Likt andra bakterier kan legionella överleva under många år i 

nedfruset tillstånd. När förhållandena åter bli gynnsamma igen återgå bakterien till 

sitt vanliga tillstånd, för att sedan föröka sig under ett kort förlopp. Reduktion av 

mängden legionellabakterier inträffar vid 50 °C och uppåt. Avdödningen är 

beroende på tid och temperatur. Om temperatur blir för hög, det vill säga vid 50 °C 

dör 90 % av bakterierna efter 80 till 111 minuter och efter några sekunder om 

temperaturen överstiger 70 °C.  [29, 30, 31] 

Legionella gynnas inte bara av lämplig temperatur, utan bakterietillväxten gynnas 

även av stillastående vatten eller långsamt strömmande vatten. Det har visats att L. 

Pneumophila kan hålla sig vid liv i sterila miljöer i flera månader eller år men det 

krävs dock näring för att stimulera tillväxt. [32] På grund av det kan det vara svårt 

att få bort legionellabakterier då de redan finns i systemet, likt till en svampspor. 
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Legionella pneumophil livsnära sig på olika metaller som järn, magnesium och zink, 

där det har visats att järn och zink är de mest väsentliga. [33] För att skaffa näring 

och skydd mot yttre påverkan har bakterien möjlighet att bosätta sig inuti 

värdcellen, till exempel i amöbor, som har en skyddande roll liknande den som hud 

har för en människa. På så viset gör det också att bakterien är mer okänslig mot 

exempelvis klor som används som bakteriedödande medel. [30, 37] 

Legionellabakterier skyddar även sig genom att binda fast i biofilmer som nästan 

alltid finns på installationernas innerväggar. [36, 37] 

3.2.1.2 Sjukdom 

Legionella kan orsaka två olika sjukdomar, legionellainfektion och pontiacfeber. 

Legionellainfektion, även kallad legionärssjuka, är en form av en allvarlig 

lunginflammation som förutom hög feber och hosta kan ge allmänna symtom som 

trötthet, muskelvärk, förvirring och diarré. Sjukdomen smittar inte från person till 

person, utan sker genom inandning av aerosoler innehållande legionellabakterier 

som slutligen hamnar i lungorna. Många gånger kan de sjukdomsfall som 

identifierats spåras tillbaka till vattenmiljöer, där temperatur är förhöjd och 

luftfuktighet hög. [30, 31, 36]  

Inkubationstiden är i regel 5–6 dagar men kan variera mellan 2 och 14 dagar. 

Sjukdomen behandlas oftast med antibiotika men beroende på svårhetsgraden av 

sjukdom kan somliga behöva respiratorvård. Trots modern och korrekt behandling 

ligger dödligheten i legionellainfektion mellan 6 till 21 %, och för många patienter 

som överlever kan fullständigt återhämtning ta upp till ett år. [31, 38] 

Legionellainfektion förekommer på alla kontinenter i världen. Samtliga kan drabbas 

av sjukdomen, även om det är ovanligt för barn och ungdomar. Riskgrupper för 

legionärssjukan är främst personer med nedsatt immunförsvar. (Till gruppen hör 

personer med pågående immunnedsättande behandling. Ett exempel kan vara 

personer som genomgått njurtransplantation som löper mer än 300 gånger ökad risk 

att insjukna i legionellainfektion. [30, 31] Enligt WHO är rökning, diabetes, 

alkoholism, hög ålder och manligt kön även kända riskfaktorer för att insjukna i 

legionellainfektion. [35]) 

Legionellabakterien kan även orsaka pontiacfeber, som är en lindrigare självläkande 

sjukdom där symptomen påminner mycket om influensa. Inkubationstiden är mellan 

1 till 3 dagar och normalt varar sjukdomen mellan 2 till 5 dagar. [38] 

3.2.1.3 Detektionsnivåer 

Idag finns inget gränsvärde som anger vilka halter av legionellabakterier det får 

finnas i vattnet i Sverige, eftersom det inte går att veta hur stor infektionsdosen är. 

För att få en viss uppfattning bör föreskrifter från The European Working Group for 

Legionella Infections (EWGLI) användas.  

Antalet bakterier beräknas och anges som koloniformande enheter per liter (cfu/l). 

[39, 40] Legionellahalten i vatten bör naturligtvis vara så låg som möjligt och inga 

åtgärder behövs om inte antalet överstiger 100 cfu/100 ml vatten. Då provet 

indikerar koloniformande enheter mellan 100 till 1000 cfu/100 ml vatten bör ny 

provtagning utföras och om liknande värden mäts upp i andra provet bör sanering 
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eller andra åtgärder initieras. Då antalet överstiger 1000 cfu/100 ml bör åtgärder 

vidtas. [39, 40] 

3.2.2 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa är en gramnegativ, stavformad, asporogen och 

monoflagellerad bakterie. Den har ett pärlemorsk utseende och druvliknande lukt. P. 

aeruginosa har optimalt tillväxt mellan temperaturer av 25 °C till 37 °C, men har 

förmåga att växa i en temperatur upp till 42 °C. Bakterien har förmåga att överleva 

på båda land och i vatten. Höga halter Pseudomonas aeruginosa kan orsaka sjukdom 

hos människor, djur och växter. [41] 

3.2.2.1 Ekologi 

P. aeruginosa är en bakterie som är vanlig förekommande i jord och vatten. Den har 

minimala näringsbehov vilket gör det möjligt för P. aeruginosa att överleva i många 

olika miljöer även där näringsbrist råder. Bakterien förekommer i en mängd olika 

vardagliga vattenmiljöer, inklusive kranvatten. P. aeruginosa är välkänt som en 

biofilmbildande organism och har bra förmåga att växa på en mängd olika organiska 

föreningar, vilket gör att den är mer okänslig mot klor samt andra 

desinfektionsmedel som används vid vattenbehandling. P. aeruginosa är till viss del 

antibiotikaresistent och kan vara svårt att behandla om smittning sker. [42] 

P. aeruginosa kan skaffa näring och anpassa sig till förhållanden som inte tolereras 

av andra organismer. Bakterien fermenterar inte laktos eller andra kolhydrater, men 

oxiderar glukos och xylos. P. aeruginosa växer aerobt eller anaerobt om nitrat är 

tillgängligt som en oorganisk elektronmottagare, vilket är fallet i lungorna hos 

individer med cystisk fibros. P. aeruginosas producerar fluorescerande sidoforer 

pyoverdin och pyokelin som har funktion att finna järn. Redoxaktiva fenaziner som 

pyocyanin spelar en viktig roll i elektrontransport hos bakterien, särskilt under 

mikroaerofila förhållanden, ökar biotillgängligheten av järn och förbättrar virulens 

under oxidativ stress. Det är de redoxaktiva fenaziner pigmentet som ger P. 

aeruginosa sin karakteristiska blå färg. [43]  

3.2.2.2 Sjukdom 

P. aeruginosa-infektion förekommer vanligtvis på följande fyra sätt; bakteriemi hos 

individer med nedsatt immunförsvar, lunginflammation hos patienter med cystisk 

fibros, öron- och lunginflammationsinfektioner samt utbrott i sjukhusmiljöer 

huvudsakligen förknippade med förorenade lösningar eller medicintekniska 

produkter som används i allmänhet för patienter eller personer i intensivvården. 

I alla fyra fall är källan till infektionen vatten innehållande P. aeruginosa. De flesta 

hud och öroninfektioner framkommer vid användning av simbassänger, badtunnor 

och bubbelpooler där sanering inte är tillräckligt. Bland de gramnegativa 

sjukvårdsrelaterade patogen är P. aeruginosa det näst vanligaste patogen som 

orsakar ventilatorrelaterad lunginflammation och den tredje vanligaste patogen som 

orsakar septikemi, urinvägsinfektioner och kirurgiska sårinfektioner. [42] 

P. aeruginosa-sjukdom har varit kolorerad till användning av kranvatten i flera 

studier. [44, 45, 54] Transmissionssätten har inneburit direktkontakt med vatten och 
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aerosoler, aspiration, indirekt överföring från fuktiga miljöytor och via människors 

kontakt, till exempel händer. [46, 47] 

3.3 Biofilm 
Biofilm förekommer relativt ofta i systemets innerväggar och kan ha en stor 

påverkan på vattenkvalitén. Vanligtvis består biofilmer till början av bakteriella 

kluster, där de samverkar metaboliskt. [48] Bildningen av biofilm sker då bakterier 

koloniserar på en yta, till exempel i vattenrörledningen. [49] Mikroorganismer som 

finns i vattnet kan bli en del av biofilmen och hur länge de överlever i biofilmen 

beror på konkurrensen med andra mikroorganismer inuti biofilmen samt 

omgivningen utanför det skyddandet siktet. En del av mikroorganismer gynnas av 

biofilmer och kan ackumuleras då biofilmen ge skydd mot olika 

desinfektionsmedel. [49] 

Mikroorganismer som från början befinner sig i biofilmen är liknande de som finns i 

det fria vattnet, men den artsammansättningen blir i efterhand mer komplex och 

artrikt med tiden. Hur långt tid det tar innan ett komplex biofilm bildas beror på 

näring, temperatur, pH och vilket desinfektionsmedel som används i systemet. 

Näring i form av organiskt tillgänglig kol och närsalter är viktigt vad det gäller 

tillväxt potential av biofilmen. Desinfektionsmetoder som ozon och klor kan bidra 

till en ökad biofilmtillväxt då de oxiderar och sönderdelar svårnedbrytbara 

substanser och gör de mer lättillgängliga för mikroorganismer [50]. 

Förekomst och tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer i biofilmen har 

konstaterats. Pseudomonas aeruginosa och Legionella är mikroorganismer som är 

vanligt förekommande i det skyddande skiktet, men andra mikroorganismer som 

Campylobakter och E.coli kan även förekomma. Amöbor kan utgöra en naturlig del 

av biofilmen och bete sig som reservoarer för bakterier på ett sådant sätt att de kan 

bli svårare att inaktivera [50].  

3.4 Förebyggande metoder 
Avsikten med desinfektion är att oskadliggöra mikroorganismer så att de inte kan 

orsaka sjukdom. Om höga halter av mikroorganismer konstateras i ett system ska 

sanering eller andra åtgärder initieras. För att säkerställa att vattnet är av god 

kvalitet finns det diverse tillvägagångsätt att rena vattnet. De allra vanligaste 

metoderna idag är kemisk desinfektion, strål- samt värmedesinfektion. Hur de 

kombinerade och vilken typ som används beror på mängden och kvalitén på vattnet 

i systemet. Nedan beskrivs olika desinfektionsmetoder. 

3.4.1 Ultraviolett ljus 

Det ljus som människan kan se är en liten del av det elektromagnetiska spektrumet.  

Inom den synliga delen sträcker våglängdsområdet från 390 nm till 770 nm. När 

våglängden är ännu kortare inom det intervallet, används benämning ultraviolett ljus 

eller UV-ljus. [51, 52] 

Ultraviolett ljus är således ljus med våglängd mellan röntgenstrålning och synligt 

ljus. Generellt brukar UV-ljus fördelas i tre olika våglängdsområden [51, 53]: 

• UV-A (315–400 nm) 
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• UV-B (280–315 nm)  

• UV-C (våglängd under 280 nm) 

UV-A befinner nära det synliga violetta och har längst våglängd. Strålning av UV-A 

absorberas nästan ingenting av atmosfären och har en liknande termisk skadeverkan 

som synligt ljus. UV-B absorberas till viss del av atmosfären och hur stark 

strålningsintensiteten är beror på stratosfärens ozonskikt. UV-C absorberas nästan 

helt av atmosfären och har betydligt högre intensitet. För desinfektion av 

mikroorganismer krävs en högre energiinnehållande våglängd motsvarande UV-C. 

[53] 

Utrustning som oftast används för att generera UV-ljus är lysrör eller lampa av 

kvartsglas innehållande en gasblandning med kvicksilver. I och med att kvicksilver 

klassats som miljöfarligt avfall kan det medföra en arbetsmiljörisk om lampan 

krossas. [55] Det finns emellertid lampor uppbyggda av LED-teknologi som inte 

innehåller kvicksilver. Fördelen med LED-teknologi i jämförelse med traditionella 

UV-ljuslampor är att LED-lampor inte behöver värmas innan de blir effektiva. [56] 

UV-dos är en viktig faktor i sammanhanget eftersom olika organismer är olika 

känsliga för UV-ljus. Begreppet UV-dos avser hur mycket energi i en bestämd area i 

vattnet utsatts för när vattnet strömmat genom UV-aggregat. Därmed är UV-dos en 

avgörande parametern för hur effektiv desinfektion är. Enheten för UV-dos i Europa 

är vanligen J/cm2. I Sverige är rekommendation för UV-dos 400 J/m2. [38, 51]  

Lampor som strålar UV-ljus monteras på vattenledningarna som en lös modul. När 

vattnet passerat genom UV-aggregat tränger UV-ljuset in i cellen och reagerar med 

proteiner i DNA-molekylen så att replikationen av DNA spiralen inte längre 

fungerar. Resultatet blir att mikroorganismer inte kan föröka sig och på så sätt 

oskadliggörs mikroorganismerna. [51, 55] 

UV-ljus är en erkänd och miljövänlig metod för att minimera mängden av bakterier 

i vattnet. Dock som alla andra förebyggande metoder är UV-ljus inte alltid 

problemfritt och att det även finns ett antal nackdelar. De viktigaste faktorerna som 

avgör om UV-ljus kan användas till desinfektion är, flödet av vattnet och vattnets 

genomskinlighet. Desto högre vattenflödet är desto högre UV-dos behöver för att 

desinfektera. Det är samma princip med vattnets genomskinlighet, det krävs ett 

högre UV-dos desto grumligare vattnet är. Detta är på grund av att UV strålningen 

absorberas av smutsen i vattnet och gör att UV strålningen inte kan penetrerar 

genom hela vattenflödet. [51, 55, 57] 

Fördelar: 

• Tillräckligt med UV-dos ger en effektiv avdödning av bakterier, virus och 

parasiter. 

• Medför inga kemiska biprodukter och ingen påverkan på vattenkvalité vid 

användningen av UV-ljus. 

• Relativ låg investering och driftkostnader jämfört med andra lösningar. 

• Okomplicerat att använda jämfört med andra lösningar. Kräver endast 

mätning av två parametrar, flöde och intensitet. 

• Enkelt att montera. 
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Nackdelar: 

• Om UV-dos är för lågt eller vattenflödet för högt kan desinfektionen inte 

vara tillräckligt.  

• Störningar av UV-ljustransmittans genom olika material, till exempel 

biofilm och avlagringar. Vatten behöver vara relativt ”genomskinligt”. 

• Eftersom UV-lampor innehåller kvicksilver kan det medföra en 

arbetsmiljörisk om lampan krossas. 

3.4.2 Ozon 

Ozon är ett naturligt förekommande gas i atmosfären, men ozon används också i 

stor utsträckning i reningsprocesser på grund av sin oxidationsförmåga. Ozon kan ha 

olika placeringar i en reningsprocess till exempel i början som föroxidation, i mitten 

efter ett filter, eller vid slutet som en slutdisinfektion. Vanligtvis används ozon som 

förbehandling så kallad föroxidation. Föroxidationen gör det möjligt för ett aktivt 

kolfilter att ackumulera resterande föroreningar. Denna kombination av ozon och 

filtrering är effektiv för att rensa vattnet av organiska och oorganiska föroreningar 

[58]. 

NOM (naturlig organisk materia) är kolbaserade molekyler och förekommer i alla 

naturliga vattenkällor. NOM innehåller en viss mängd energi vilket bakterier kan 

utnyttja genom metabolismen. Förekomsten av NOM kan därför stödja 

bakterietillväxt och borde behandlas i en reningsprocess. Ozon har en bra förmåga 

att oxidera dessa kolbaserade molekyler vilket gör det lättare för ett filter senare i 

reningsprocessen att avskilja dem [58]. Lämpliga doseringar varierar mellan 0.4 till 

0.7 mg ozon/l vatten. En fördel som ozon har är det produceras inga långvariga 

biprodukter vid användning. [59] 

Ozon är en instabil molekyl och har en kort halveringstid då den tillsätts till vatten, 

halveringstiden blir kortare vid högre pH eller temperatur. Ozon är i stort 

oanvändbart då vattentemperaturer överstiger 30 °C då halveringstiden är mindre än 

30 sekunder, vid 45 °C är halveringstiden endast omkring 17 sekunder. Vid 

rumstemperatur då vattnet har en pH av åtta eller högre är halveringstiden av ozon 

mindre än 30 sekunder. [81] 

På grund av den korta halveringstiden är ozon i många fall ineffektiv då det 

förkommer biofilmer i röret eller i komplexa, längre rörledningssystem där det tar 

längre tid för att ozon ska nå fram till den önskade reningspunkt [58, 59]. 

Ozonanläggningar är dessutom dyra och har dyra underhållskostnader jämfört med 

andra lösningar. Ozon själv är otillräckligt för vattenrening och måste därför 

kombineras med andra metoder så som filtrering för att en tillräcklig god rening ska 

uppnås [59].   

3.4.3 Koppar- och silverjonisering 

Koppar- och silverjonisering är en desinfektionsteknik där koppar- och silverjoner 

tillförs i cirkulerande vattensystem. Processen går ut på att de positivt laddade 

metalljoner fäster till negativt laddade platser på organismenscellvägg och 

denaturerar proteiner. [55, 57 60] 



 

14 

 

Desinfektion med koppar- eller silverjoner kan användas antingen separat eller 

kombinerad. Effektiv koncentration av kopparjoner är 1 mg/l för att inaktivera (6-

log reduktion) organismerna inom 2.5 timmar. Silverjoner är lika effektiva som 

kopparjoner men avdödning tar längre tid. Efter ca 8 timmar uppnås en 6-log 

avdödning av organismer vid användning av 0,1 mg/l av silverjoner. Både koppar- 

eller silverjoner kan läggas till vatten elektrolytiskt eller som metallsalter. [55, 57] 

Koppar- och silverjonisering har visat sig fungera effektiv när temperatur i vattnet är 

hög och pH surare. Metoden är mindre effektiv om vattnets pH är 8,5 och uppåt 

[60]. Användning av metoden är ofarligt för människor i närheten men det kräver 

regelbundet kontroll för koncentrationer av koppar och silver i vattnet. Det är också 

viktigt att koppar och silver partiklarna avskiljs från det desinfekterade vattnet innan 

vattnet släpps till allmänheten därför att silver och koppar kan ha negativ 

miljöpåverkan. [55, 57, 60] 

Fördelar med koppar- och silverjonisering är att metoden har en enkel installation 

och underhåll [55, 57, 60]. Metoden är även effektiv mot biofilm, vilket är en fördel 

för att komma åt biofilgivandebakterier [61]. Nackdelen med denna metod är att 

effektiviteten minskar ju högre pH i vattnet det är. Nivåer av koppar- och silverjoner 

kan fluktuera med tiden, vilket behöver kontrolleras regelbundet. Det kan orsaka 

missfärgning i vattnet och ytor om jonkoncentrationer är för höga. Koppar- och 

silverjonisering bör kombineras med andra desinfektionsmetoder, eftersom metoden 

inte kan utrota bakterier som legionella. [44, 57, 60] 

3.4.4 Klorering 

Precis som andra metoder används klorering för att rena vattnets och inaktivera 

mikroorganismer [62]. Vid desinfektion genom klorering finns det aspekter som bör 

tänkas över som kan påverka desinfektionseffekten. Bland dessa omfattar 

koncentration och typ av oxidationsmedel, vattnets innehåll och sammansättning, 

kontakttid, flöde i systemet, vattnets pH, mikroorganismernas population och 

vattentemperatur. För optimal effekt vid användning av för klor gäller att tillräckligt 

hög koncentration av klor får möjlighet att komma i kontakt med 

mikroorganismerna, god omrörning, hög vattentemperatur och låg förekomst av 

ämnen som kan påverka effekten på desinfektionen som till exempel organiskt 

material (NOM). [57 63, 64] 

Vid klorering av vatten tillsätts klorgas, natrium- och kalciumhypoklorit. Det finns 

två tillvägagångssätt vid klorering. En så kallad chockbehandling, där en högre dos 

av klor tillsätts i vattensystem under en kort tid och den andra är en kontinuerlig 

klorering med längre dos under ett längre tidsintervall. Chockbehandling används 

eventuellt vid ett stort utbrott av bakterietillväxt, medan kontinuerlig klorering 

används i ett förebyggande syfte. [57, 65] 

För att helt avgränsa legionella pneumophila krävs en klordosering av 6 mg/l i 

systemet, vilket är en betydligt högre koncentration än vad som tillsätts i 

vattenreningsverket (vanligtvis ca 1 mg/l eller mindre). Legionellabakterier är mer 

resistenta mot klor än escherichia coli och andra koliforma bakterier. [57] 
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pH har stor betydelse vid desinfektion med klor, då effektiviteten av det fria 

tillgängliga kloret minskar i takt med att pH ökar. Det är därför viktigt vid 

användning av klor som desinfektionsmedel att pH-halten kontrolleras. [63, 64] Det 

finns många fördelar med att använda klor som desinfektionsmedel, bland annat på 

grund av att klor är effektiv mot olika mikroorganismer som förekommer i vatten. 

Dock behöver klorering av vatten övervägas. Det finns tre huvudsakliga 

frågeställningar i samband med klorering: [57, 64] 

1. Långsiktig effektivitet. 

2. Korrosivitet. 

3. Biprodukter.  

För det första kan klorering enbart hämma tillväxten, men sällan kan utrota 

legionellabakterierna. Förklaring till detta är dels att klor inte kan effektivt penetrera 

och utrota bakterie i biofilmer. Detta vill säga om legionellabakterier redan finns i 

en biofilm kommer det vara svårt att avdöda dessa enbart med klor.  

För det andra oxiderar klor metaller. Vid användning av klor till desinfektion måste 

risk av korrosion på rörledning och andra konstruktioner som kloret kommer i 

kontakt med övervägas.  

För det tredje, användning av höga koncentrationer av klor för antingen 

chockbehandling eller kontinuerlig klorering bidrar till ett ökat antal klorerade 

organiska ämnen. Klorerande organiska ämnen är svårnedbrytbara och kan vara en 

hälsofara då de kommer i kontakt med levande organismer. Om det klorerade 

vattnen släpps ut i avloppet till reningsverket kan biprodukter vara giftig för 

mikroorganismerna i det biologiska reningssystemet och kan påverka 

mikroorganismernas prestanda negativt. Detta är problematiskt om det önskas 

behålla vissa mikroorganismer och endast avskilja oönskade mikroorganismer på 

reningsverket. [57, 52, 64] 

3.4.5 Väteperoxid  

Väteperoxid är ett populärt allmänt rengöringsmedel på grund av sin höga 

oxidationsförmåga. Väteperoxid är en kemisk instabil molekyl som är uppbyggt av 

två syreatomer och två väteatomer. På grund av sin ostabilitet angriper väteperoxid 

biologiskt material på ett liknande sätt som ozon. Vid kontakt med biologiskt 

material bryts väteperoxid molekylen ner. Detta sker genom att en av molekylens 

syreatomer blir en så kallad fri radikal. Reaktionen är en aggressivt oxiderande 

reaktion med följande formel: [66, 67] 

H2O2 → H2O + O.  

Vid kontakt med mikroorganismer angriper syret cellväggen och på så sätt dör 

cellen. Det har visat sig under flera studier att väteperoxid är effektivt på att 

bekämpa bakterier, svampar, och virus i vatten då koncentrationen av väteperoxid 

ligger mellan 2–5 volymprocent. [66, 67] 

Användning av väteperoxid för desinfektion av vatten har fördelen att de enda 

biprodukter som skapas vid användning är vatten och syrgas, det vill säga inga 

negativa långvariga biprodukter skapas. Väteperoxid vid låg eller hög 
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koncentrationer kan vara korrosivt för vissa metaller som koppar men för många 

metaller som rostfritt stål är risken för korrosion låg även vid en hög koncentration. 

[66, 67, 80]  

3.5 Lagar och rekommendationer 
För att undvika problem för individer som arbetar i närheten av rengöringssystemet 

måste diverse lagskrifter av myndigheter följas. Till detta ställer arbetsmiljöverket 

krav på arbetsmiljöer. Arbetsmiljöverket har regler om vad som är tillåten vad det 

gäller kemiska substanser på arbetsplatser. Det finns även rekommendationer i 

boverkets byggregler om mikrobiologisk tillväxt som kan vara relevanta i det här 

sammanhanget. 

3.5.1 Arbetsmiljöverket 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska kemiska riskkällor som kan orsaka 

sjukdom eller olycksfall i verksamheten undersökas och bedömas. Förutom det ska 

sådan undersökning och riskbedömning alltid genomföras när verksamheten 

förändras dels tillfälligt, permanent, eller dels om det kan antas att resultatet av 

riskbedömning kommer att påverkas med anledning av ny information. [68, 69] 

Om det anses att risken är tillräckligt stor behöver en riskbedömning och åtgärd 

utföras för att minimera risken. För att avgöra om åtgärder krävs måste faktorer i 

beskrivningen nedan bedömas: [68, 69] 

• Skadlig exponering via inandning, förtäring eller kontakt med hud, 

slemhinnor eller ögon. 

• Bildning av antändbara luftlandningar eller brandrisk av en annan orsak. 

• Personskador på grund av reaktiva, explosiva eller materialförstörande 

egenskaper 

Vid bedömningen ska bland annat följande faktorer beaktas: [68, 69] 

• Hur riskkällans farliga egenskaper kan komma till uttryck vid det sätt som 

den förekommer i verksamheten. 

• Hur arten, nivån och varaktigheten av exponeringen för riskkällan är där 

den förekommer. 

• Eventuella samverkande effekter med andra kemiska riskkällor eller med 

andra arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen. 

• Möjliga reaktioner tillsammans med andra kemiska riskkällor eller material 

som förekommer på arbetsplatsen. 

• Förhållanden vid arbetet som kan påverka risken, inklusive effekten av 

vidtagna och planerade skyddsåtgärder. 

• Erfarenheter från ohälsa, olycksfall eller tillbud i verksamheten, vid 

beredskapsövningar enligt 12 § sista stycket samt erfarenheter från 

medicinska kontroller. Bedömningen ska leda till beslut om vilka åtgärder 

som ska vidtas för att begränsa riskerna. 

Riskbedömningen och åtgärden som ska vidtas behöver dokumenteras. Av 

dokumentationen ska det framgå följande punkter: [68, 58] 
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• Vilka delar av verksamheten som ingått i undersökningen och 

riskbedömningen. 

• I vilka situationer eller utrymmen en kemisk risk behöver undanröjas eller 

begränsas. 

• Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas när man utför olika typer av 

arbetsuppgifter och vilka skadebegränsande och avhjälpande åtgärder som 

ska vara förberedda. 

• Vilka övriga åtgärder eller mer detaljerade undersökningar som är 

beslutade, vem som har ansvaret och när de ska vara klara. 

• Vilka personer som deltagit i bedömningen. 

• Tidpunkten för nästa planerade undersökning och riskbedömning, såvida 

det inte är en bedömning av ett tillfälligt arbete. 

• Vilket datum dokumentet upprättats. 

• Vem den fysiska personen är som i egenskap av ansvarig godkänt 

undersökningen och riskbedömningen. 

3.5.2 Boverket 

Boverkets byggregler har föreskrifter om hur tappvatten installation ska utformas 

för tillväxten av bakterier ska minimeras. Det som huvudsakligen granskas är att 

temperaturen i rörledningar inte ligger mellan 20 °C och 50 °C i något större 

utsträckning. Boverket har följande råd för tappvatten installationer:  

För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten 

bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är 

högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i 

vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvatten-cirkulation och 

radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera 

tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer 

utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkall-vattnet blir så låg 

som möjligt. 

I samtliga rörledningar för tappvarmvattencirkulation bör det vara möjligt att 

mäta vattentemperaturen. För att mängden legionellabakterier i installationer 

där tappvarmvatten är stillastående, bl.a. i beredare eller ackumulatorer för 

uppvärmning med t.ex. el, sol, ved, värmepumpar och fjärrvärme, inte ska bli 

skadlig bör temperaturen på tappvarmvattnet inte understiga 60 °C.  

Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på 

cirkulationsledningar för tappvarmvatten. Proppade ledningar, dvs. sådana som 

inte är direkt anslutna till tappställen, på installationer för tappvarmvatten bör 

vara så korta att temperaturen på vattnet i dessa proppade ledningar inte 

understiger 50 °C. Gemensam rörledning för flera duschplatser med en 

temperatur på högst 38 °C bör inte vara längre än 5 meter. [70] 
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4 Metod 

En litteraturstudie genomfördes med syfte att samla in information om relevanta 

membrantekniker och mikroorganismer. Informationen i litteraturstudien 

insamlades från review-artiklar, fackböcker och rapporter. Artiklarna har erhållits 

från elektroniska databaser. Insamling av data som presenterades i resultatdelen har 

även gjorts via diskussion med erfarna personer inom specifika området.  

Flera platsbesök gjordes för att få en förståelse över den befintligt 

vattenreningssystems uppställning och för att mäta vattentemperaturer i olika 

punkter av systemet som presenteras i bilaga 2.  

5 Genomförande 

Till arbetet har det använts både kvalitativa och kvantitativa metoder för 

datainsamling. Innebärande av en kvalitativ metod avser att data som samlas in är 

redan bearbetad och har redan analyserats samt granskats av externa individer, till 

exempel review-artiklar och statistik utlämnad av myndigheter. Kvantitativa 

metoder är då obearbetade data samlas in och bearbetas med hjälp av statistiska 

samt matematiska verktyg för att få en uppfattning av situationen. 

5.1 Vatten- och energiberäkning 
Beräkning av vattenkonsumtion gjordes med hjälp av data ifrån en intern databas 

där allt data om vattenkonsumtion som Volvo CE har automatisk lagras. I bilaga 1 

redovisas den totala vattenkonsumtionen över hela anläggningen under 2018. Data i 

bilagan användes till beräkningar och uppskattningar över energi och 

vattenbesparingar. 

Den maximala mängden tvättvatten som konsumeras för varje maskin beräknades 

genom att dela den totala tvättvattenkonsumtion per år vilket var 347 m3 med den 

minimum andel tvättade maskiner per år vilket är 759 (tre maskiner per dag). 

Värmeenergin som systemet levererar till den utgående vatten beräknades med en 

värmekapacitet av 4,19 kJ/l ∙ °C och temperaturskillnad mellan det utgående 

vattenflödet och ett uppskattad lagrings temperatur av 20 °C.  

  



 

19 

 

6 Resultat  

6.1 Vatten- och ekonomiska besparingar 
Under året 2018 konsumerades Volvo CE:s anläggning i Braås 15 040 m3 vatten. I 

den totala konsumtionen inkluderades vatten till olika avdelningar i produktionen 

samt övriga behov som personlig hygien och kök. Utav 694 m2 förbrukades vattnet 

till rening av maskinerna i tvätthallen. Som det framgår i tabell 1 hade företaget en 

genomsnittlig förbrukning av vatten på 29 m3 i rengöringssyfte per månad och 352 

m3 för året 2018. Tvätthallens vattenkonsumtion står således för 51 % av den totala 

processvattenmängden. Genom att återcirkulera spillvatten från tvätten kan den 

totala förbrukningen av processvatten halveras, och med vattenförbrukningsavgift 

på 20 SEK per m3 från Växjö kommun blir den teoretiska besparingen ungefär 7 

000 per år. [71] 

Vattnet som lämnar indunstaren har en temperatur på 40 °C enligt uppmätningar. 

Det antas att vattnet som kommer att lagras i en rumstemperatur på 22 °C, vilket 

innebär att det finns 18 °C i form av värmeenergi som kan utvinnas med hjälp av en 

värmeväxlare. Enligt avläsning av flödesmätaren på indunstaren har 

reningsprocessen ett maximalt flöde på 162 liter per timme. En värmeväxlare med 

90 % verkningsgrad skulle kunna teoretiskt ge tillbaka en effekt på 3 kW, då 

indunstaren levererar sitt maxflöde. Detta motsvarar genomsnittligt 1 964 MJ per 

månad.   

Tabell 1: Data över vattenanvändning i anläggningen. 

Vattenanvändning per tvätt, [m3] 
max 0,5 

 

Totala processvattenkonsumtion per år i 

dagsläget, [m3] 
694 

Genomsnittlig tvättvattenanvändning per 

månad i dagsläget, [m3] 
29 

Teoretisk processvattenkonsumtion per år 

med återcirkulation, [m3] 

342 

 

 

Andel processvattenminskning med 

återcirkulation 
51 % 

Ekonomisk besparing med återcirkulation 

[SEK/år] 
7 000 
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6.2 Lagringstankens storlek 
I anläggningen tvättar Volvo CE ungefär tre maskiner om dagen och i vissa fall upp 

till sex maskiner. Enligt data över processvattenkonsumtion innebär det att 

vattenkonsumtion för att rengöra en maskin är max en halv m3. Om det rengörs som 

mest, det vill säga sex maskiner om dagen ska systemet kunna leverera ett 

maxbehov på 3 m3 vatten per dag. Då indunstaren har ett maximalt flöde på 0,162 

m3 per timme kommer det ta approximativt tre timmar för rengöringssystemet att 

återfylla det i tanken igen. Lagringstanken behöver därför dimensioneras så att 

tvättvatten alltid finns tillgänglig även om flera maskiner än vanligt behöver tvättas.  

Det rekommenderas att lagringstanken ska ha en volym på 2 m3. Med denna storlek 

är det tillräckligt mycket med vatten att tvätta minst fyra maskiner under en kortare 

tid. Om det skulle behövas att tvätta flera borde filtersystemet hinna rengöra och 

återcirkulera ytterligare vatten i lagringstanken. Det finns en tank under tvätthallen 

som samlar upp spillvattnet från tvätten. Denna tank rymmer mellan tre till fyra m3 

vatten, vilket är tillräckligt stort för att lagra tvättvattnet innan reningen. 

6.3 Hur mycket underhållsarbete kräver systemet? 
Efter analys på vatten efter reningen och diskussion med tillverkarna av maskiner 

som används i reningssystemet samt med Vilokan AB som är underhållsansvarig på 

filtersystemet har det dragits slutsats att inget extra underhållsarbete behöver 

tilläggas om vattnet återanvända för ändamålets syfte. [72, 73, 74, 75] Detta beror 

på att det renade vattnet inte kommer innehålla flera föroreningar än som redan 

rensas bort. 
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6.4 Bedömning att kunna ha ett återcirkulerande vattensystem i 

anläggningen 

6.4.1 Kemiska aspekten 

För att säkerställa att inte för höga halter föroreningar släpps ut i avloppet och 

vidare till reningsverket tar Volvo CE prov på vattnet efter reningen fyra gånger om 

året. Proven analyseras av en konsultfirma som arbetar med kemiskanalys. Som det 

visas i tabell 2 nedan har koncentrationerna av föroreningar mellan provtagningarna 

fluktuerat och orsaken till det är oregelbunden servicekontroll på diverse 

filtersystem i anläggningen. [64] 

Enligt tabell 3 konstateras att reningssystemet fungerar effektivt och lyckades rena 

bort mer än 90 % av föroreningar som kom in i tvättvattnet. Systemet har även 

klarat av att höja pH i vattnet till en relativt basisk nivå. 

Tabell 2: Data av vattnet efter reningen uttryckt i µg/l. 

 
Värden 

innan 

reningen 

Värden efter reningen 

  År 2017 År 2018 

Element  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Kvicksilver, 

Hg 
0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Bly, Pb 74,00 <0,20 <0,20 1,50 <0,20 1,30 10,00 1,20 <0,20 

Kadmium, Cd 0,66 <0,03 <0,03 0,10 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Koppar, Cu 190,00 1,10 1,70 150,00 1,40 23,00 110,00 16,00 18,00 

Krom, Cr 97,00 <0,50 <0,50 1,80 <0,50 3,40 3,80 <0,50 1,30 

Nickel, Ni 36,00 <0,50 <0,77 9,80 2,10 26,00 20,00 2,80 8,30 

Zink, Zn 7 600,00 <3,00 <3,00 62,00 <3,00 10,00 110,00 11,00 5,90 

 

Tabell 3: Data av vattnet efter reningen presenterad i mg/l. 

 
Värden 

innan 

reningen 

Värden efter reningen 

  År 2017 År 2018 

Element  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Tot extr. Alifat <1,00 1,90 5,50 50,00 1,20 24,00 24,00 <3,50 <1,00 

Tot extr. Aromat 44,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,20 <25,00 <1,00 <17,00 

Opolära kolväten 99,00 <1,00 <1,00 5,30 <1,00 3,70 <1,00 <1,00 <1,00 

Oljeindex - 0,30 0,20 14,00 <0,10 13,00 0,60 0,08 0,50 

Andra parametrar 

pH-värde i vattnet 5,70 11,10 9,70 12,00 10,80 11,60 9,80 4,40 9,00 
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6.4.1.1 Vatten efter reningen i jämförelse med dricksvattenskvalité 

På grund av att en högtryckstvätt används till rengöring i tvätthallen kommer en 

mängd vattenaerosoler att uppstå i luften och i det fallet innebär att alla föroreningar 

som befinner sig i vattnet sen tidigare kommer att finnas i dessa vattenaerosoler. Det 

finns i dagsläget inga analyser gjorda på mängden aerosoler högtryckstvätten 

producerar vid bruk. Det är känt att det förbrukade tvättvattnet från maskinerna 

innehåller spår av föroreningar som oljor, aromater, opolära kolväten och ett antal 

olika tungmetaller enligt tabell 2 och 3. Alla dessa föroreningar i tillräckliga halter 

är givetvis farligt för hälsan.  

Livsmedelsverket och WHO har krav på vilka halter av diverse grundämne som får 

finnas i dricksvatten. [26, 76] I tabell 4 visas medelvärden av metallhalter efter 

reningen år 2017 och år 2018 i jämförelse med värden i dricksvatten. Mängden 

tungmetaller som förekommer i det renade vattnet är betydligt mindre än vad som 

förekommer i dricksvatten, men däremot finns det en mindre mängd olja och olika 

kolväten föreningar återstående.  

Enligt de givna data, gränsvärden och litteratur inom området kan såvitt bedömas att 

det finns en låg risk för hälsofara för människan vid användningen av det 

återcirkulerade renade tvättvattnet, men för att konkret bedöma att de kvarvarande 

mängder olja och kolväten som finns i tvättvattnet inte medför någon hälsorisk 

rekommenderas att utföra en provtagning på luftkvalité vid användningen av 

högtryckstvätten efter kompletteringen. Luftkvalité mättningen kan jämföras med 

arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden. [70] 

 

Tabell 4: De kemiska parametrarna för dricksvatten i jämförelse med ett 

genomsnittligt värde från mätdata för föroreningar efter 

reningen. Enheterna är presenterad i µg/l. [26, 65] 

Element 
Värden för 

dricksvatten 

Medelvärden från mätdata för 

tvättvattnet efter reningen 

Kvicksilver, Hg 1,00 0,10 

Bly, Pb 10,00 1,85 

Kadmium, Cd 5,00 0,43 

Koppar, Cu 200,00 40,15 

Krom, Cr 50,00 1,54 

Nickel, Ni 20,00 8,78 

Zink, Zn 100,00 25,99 

Andra parametrar 

pH-värde i vattnet 10,5                         9,8 
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6.4.2 Biologiska aspekten 

För att installera ett återcirkulationssystem måste även den mikrobiella aspekten 

säkerställas så att risker för mikroorganismer inte kan växa och orsaka sjukdom. Det 

är tänkt att det renade vattnet kommer att lagras i en tank för att sedan återvända till 

att rengöra maskinerna. Lagringstanken kommer att placeras inomhus och vattnet 

kommer att hållas vid rumstemperatur, vilket är en lämplig temperatur för 

mikrobiologisk att öka. Enligt tabell 4 kommer det renade vattnet innehålla små 

mängder av närsalter för potential mikroorganismer att livnära sig på. Som det 

nämndes i teori avsnittet är förekomsten av järn viktig för tillväxt av legionella, och 

på grund av att mängder av metaller i det renade vattnet är så låga antas det att 

järnkoncentrationen är också lågt, även om det inte ingår med i mättningen i 

tabellen. 

Med detta kan det bedömas att det finns en möjlighet till att legionella kan växa i 

systemet, men risken för tillväxten är låg då vattnet kommer att vara näringsfattig 

efter reningen. 

6.4.2.1 Analys av desinfektionsmetoder 

För att undvika tillväxt av mikroorganismer behöver systemet kompletteras med ett 

disinfektionssteg innan vattnet används till högtryckstvätten. Som det visas nedan i 

tabell 5 har UV-ljus anläggningen den lägsta investering och underhållskostnaden. 

UV-ljus är en erkänt effektiv och miljövänlig för att reducera halten av bakterier i 

vattnet. En fördel med denna metod är att den är helt fri från kemikalier och förutom 

det är anläggningen enkelt att installera och är relativt kompakt.  

Användning av en ozonanläggning ger goda förutsättningar och är effektivt på att 

eliminera mikroföroreningar. Dock är den en av de dyraste metoderna som har 

undersökt. Det är även känt att ozon är starkt oxiderande, vilket kan därför vara 

korrosivt för rörledningar i systemet. 

Klor är relativt oxiderande och är ett effektivt desinfektionsmedel. 

Kloranläggningen har den näst dyraste investeringskostnad av alla undersökta 

metoder och dess underhållskostnad är även förhållandesviss dyrt. Biprodukter som 

kloriter kan produceras vid användningen av klor. Kloret har en oxiderande effekt 

på mikroorganismer men även på allt annat den kommer i kontakt med så som 

metall. Dessutom är klorets effektivitet pH-beroende, där effektiviteten försämras 

med ökande pH. 

Silver- och kopparjoniserings anläggning bygger på antibakteriella egenskaper. 

Metoden används för att förebygga spridning av bakterier. Hur effektivt silver- och 

kopparjonisering är beror på vilket pH råder i vattnet. pH-värde i vattnet bör då helst 

vara under 8,5. Silver- och kopparjonisering är en effektiv desinfektionsmetod men 

kostnad att investera och underhålla påminner mycket om ozon och klor då den är 

relativt dyrt. 

I tabellen 5 redovisas schematisk olika metodernas förutsättningar och egenskaper. 

Det rekommenderade lösningen är att installera en UV-anläggning och mer om det 

diskuteras i diskussionsavsnittet.
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Tabell 5: Förutsättningar för olika desinfektionsmetoder relativt varandra. Kostnader för investering och underhåll är 

beräknad per år. 

Metoder Investering Underhåll 
Desinficerings-

kapacitet 
Fördel Nackdelar 

UV-ljus [77] 1 500–17 000 SEK 100–500 SEK Medium 
Ej beroende av pH, 

enkel att använda 

Endast effektiv på en 

area, ingen effekt på 

biofilmbildning, 

behöver rengöras 

Ozon [78] ≤222 000 SEK 3 000–6 000 SEK Starkast 
Väldigt stark 

oxiderande 

Korrosivt i 

rörledningar 

Silver- och 

kopparjonisering 

[79] 

≤50 000 SEK 5 000–10 000 SEK Medium 
Effektivt mot 

biofilm  

pH-beroende, kräver 

regelbunden kontroll 

av koncentrationen, 

missfärgning 

Väteperoxid [81] - ~ 3 SEK/l H2O2 Svagt Enkel att använda 
Svagt 

desinfektionsmedel 

Klor [82] ≤155 000 SEK 3 000–6 000 SEK Medium 
Stark oxiderande, 

effektiv mot biofilm 

Bildning av klorit, kan 

oxidera dumprarna, 

pH-beroende 
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6.5 Placering 
Det finns tre huvudparametrar som måste tas till hänsyn vid dimensionering och val 

av UV-anläggning. Dessa är bland annat önskad dos som lampan leverera, 

vattenflödet genom UV-aggregatet och vattnets UV-absorbans. Förutom detta finns 

även några andra frågeställningar som bör tänkas över vid dimensioneringen. En av 

de är placering av UV-anläggningen. Då avdödning sker i indunstaren där 

temperatur höjs till 80 °C kan det ändå finnas en risk för mikroorganismer att växa i 

systemet efter behandlingen, och för att det förebygga det rekommenderas placering 

av UV-anläggningen parallellt med lagringstanken. Tillsammans med en pump som 

förflyttar vattnet kontinuerlig från lagringstanken genom UV-anläggningen kommer 

vattnet att ständig desinfekteras. 

 

 

Figur 4: Konstruktion av UV-anläggningen i systemet. 

 

  



 

26 

 

7 Diskussion 

7.1 Val av desinfektionsmetod 
Som tidigare nämnts ger stillastående eller långsamt strömmande vatten goda 

förutsättningar för mikroorganismer att växa. Det har också identifierats att 

bakterier som L. pneumophila och P. aeruginosain är mikroorganismerna som är 

mest sannolikt att orsaka hälsofara för personal vid användningen av högtryckstvätt. 

Vattnet som är tänkt att lagras i tanken kommer att bli relativt långsamt strömmande 

och till följd av det skapas en miljö där bakterier kan föröka sig på. Risken för 

tillväxt är dock liten på grund av näringsbrist i vattnet då avdödningen sker i 

filtersystemet. Det nämndes i teoridelen att legionella kan hålla sig vid liv i flera 

månader till år i sterila miljöer, men det krävs dock näring i form av närsalter för att 

bakterierna ska utöka, där järn och zink är de mest väsentliga för legionella. Det 

nämndes också att legionella kan skaffa sig näring via värdceller. Bakterien är 

därför en mikroorganism som gynnas av biofilm, där den kan föröka i symbios med 

andra organismer. P. aeruginosa är ett exempel på en sådan mikroorganism där den 

är en välkänd biofilm producerande bakterie som överlever i vattenmiljöer och har 

förmåga att livsnära sig på små mängder näring. 

Enligt kontakt med Volvo CE i Arvika har företaget gjort ett liknande projekt, där 

fyra IBC-tankar har installerats för att lagra tvättvatten. Vattnet som lagras i 

tankarna är rengjort först med hjälp av indunstning och ultrafiltration men trots efter 

noggrann rening har biofilm förekommit på innerkanterna av lagringstankarna, 

vilket har lett till att personalen behövde rengöras tankarna manuellt emellanåt [83]. 

Vattenreningssystem i Arvika är likt till den i Braås och om inte ytterligare 

desinfektion i Braås implementeras kommer troligtvis ett likande problem 

förekomma, vilket ökar risken för bakterier som legionella att växa. 

Efter analys av möjliga desinfektionsmetoder har det kommit fram att installation av 

UV-lampa är den mest lämpliga metoden för att förebygga tillväxt av 

mikroorganismer i ett återcirkulerad vattenrengöringssystem. I tabell 5 illustreras i 

tabellform olika desinfektionsmetodernas förutsättningar och utav av metodernas 

förutsättningar är UV-ljus den billigaste alternativ samt har minst biprodukter vid 

användningen. 

Anledningen till att UV-ljus valdes är av flera anledningar. Klor som 

desinfektionsmedel är beroende av pH. Enligt mätdata av det renade vattnet för både 

år 2017 och år 2018 är pH i vattnet relativt högt. Förmågan att oskadliggöra 

mikroorganismer med användning av klor minskas ju högre pH i vattnet är. Koppar- 

och silverjonisering är effektiv mot både bakterietillväxt och biofilm men även 

denna metod är beroende av pH. Det skulle teoretisk vara möjligt att buffra vattnet 

så att pH ligger inom det önskade intervall för användning av dessa 

saneringsmetoder, men det anses vara bäst att sträva efter ett system som kräver så 

lite kemikalier tillsättningar och underhållsarbete som möjligt.  

Ozon är en tänkbar reningsmetod då metoden är väldigt effektiv och möjligheten till 

att biprodukter bildas är mycket liten, men eftersom att investering och 

underhållskostnaden för ozon är betydligt högre än UV-anläggning rekommenderas 
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inte denna saneringsmetod i anläggningen. En annan problematik med ozon är också 

att det finns en stor risk vid behov av extra underhållsarbete i rörledningssystemet 

då ozon är stark oxiderande. Detta resulterar inte enbart underhållskostnad på 

ozonsystemet utan också allt annat i systemet. 

Väteperoxid är i sådant fall ett alternativt som kan användas i systemet men dess 

verkan är svag och dessutom liknar väteperoxid andra oxidationsmedel där kontroll 

måste utföras med jämna mellan rum. Om det visas genom vattenprov att UV-

desinfektion inte är tillräckligt för att förebygga mikrobiologisk tillväxt 

rekommenderas det systemet kompletteras genom att tillsätta väteperoxid periodisk 

under veckan. Vid användningen av väteperoxid är det viktigt att mäta luften av 

högtryckstvätten i tvätthallen för att säkerställas att den hygieniska gränsvärden för 

väteperoxid inte överskrids. Nivågränsvärden för väteperoxid bör då inte överstiga 

1,4 mg H2O2/ m3 luft. 

Användning av värme för att desinfektera är en metod som skulle fungera väl om en 

tillräckligt hög temperatur kunde bibehållas. Dock är denna metod alldeles för 

energikostsamt för att praktiskt implementera. En 3 m3 stor lagringstank som värms 

upp till 75 °C för att desinfektera mikroorganismer kräver ungefär 12,5 MJ i form 

av ren värmeenergi. Den extra utrustning som skulle krävas för att värma vattnet 

skulle sannolikt medföra stora investeringskostnader. Vattnet som värms upp skulle 

dessutom behöva kylas ner innan användningen då högtryckstvätten har en 

maximalbrukstemperatur av 40 °C.  

7.2 Underhåll 
Det finns olika funktioner i ett UV-ljussystem beroende på kostanden av produkten. 

Oftast är det ett alarm som signalerar när ljusintensiteten inte längre levererar den 

önskade avdödande effekt och därmed måste lampan bytas. Om inte larmet inte ge 

något tecken skall UV-lampan ändå bytas efter ett års drift, om inget annat har 

angivits i instruktionen. 

Det är svårt att förutsäga hur stort rengöringsbehovet blir för UV-anläggningen, 

detta eftersom mycket beror på vattnets kvalité. Många anläggningar behöver till 

exempel bara rengöras en gång per år, medan andra behöver rengöras var fjärde 

månad. I och med att det renade vattnet är relativt rent jämför med dricksvatten bör 

rengöringen ske en till två gånger per år eller vid behov.    

Personalen som ansvarar för UV-anläggningens drift och underhåll behöver vara 

kompetenta och utbildad. Utbildningen bör omfatta teori om UV-ljus, eftersom 

strålningen kan skada huden och ögonen. Den skall även omfatta drift och underhåll 

av UV-aggregatet med genomgång om bland annat larm, rengöring, lampbyte och 

felsökning. 

7.3 Vatten och miljö 
Vattenkonsumtion blir allt större med en växande befolkning på jorden kombinerat 

med en högre levnadsstandard. På senare åren har det redan visat brist på sötvatten i 

vissa världsdelar. Även i Sverige anses det ofta som en oändlig resurs men denna 

syn har förändrats då det har varit brist i vissa delar av landet som Gotland. Med den 

globala uppvärmningen kommer vattenbrist att bli alltmer problem i framtiden. För 
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att förebygga problemet på kort och lång sikt är det viktigt att utnyttja vattenresurser 

på ett effektivt sätt.  

I bilaga 1 framgår att företaget förbrukades 15 040 m3 vatten under året 2018. Utav 

det användes en stor del av vattnet till medarbetares hygien och till köket. Det kan 

vara missvisande att komparera denna vattenåtgång som går till hygien, kök och 

matsal med processvatten. Jämförelsen ska undvikas då kök och 

hygienkonsumtionen är beroende av antalet arbetare och kan inte minimera rent 

praktiskt. Konsumtion av processvatten påverkas istället av antalet producerade 

maskiner och kan minimeras genom åtgärdar. Detta innebär att det förbrukade 

vattnet i processen och vattenåtgång för hygien, kök samt matsal inte är korrelerade.  

Vattenkonsumtionen för processen är en av de enda vattenanvändningskällor inom 

anläggningen i Braås som kan påverkas praktiskt. I tabell 1 från resultatavsnittet har 

det återcirkulerade system möjligheten till att halvera användningen av 

processvatten, vilket är en betydligt stor andel.  

7.4 Marknadsföring 
Som sagts tidigare har det återcirkulerande systemet möjlighet att reducera 

vattenkonsumtionen i processen med 51 %. En sådan åtgärd är bra ur ett 

miljöperspektiv men på grund av att vattnet inte kostar Volvo CE nämnvärd mycket, 

och att det återcirkulerandesystem har en viss investeringskostnad kommer systemet 

inte medför någon direkt ekonomisk vinst för företaget. 

Det finns dock möjligheter till indirekta ekonomiska vinster genom exempelvis 

marknadsföring och det är genom marknadsföring den största ekonomiskvinning 

skulle kunna komma ifrån. I rapporten nämndes hur företaget kan gynnas av ett eget 

miljöarbete genom branding och marknadsföring. Det diskuterades hur Nestlé 

lanserades en marknadsföringskampanj kring hållbarhetsfrågor genom att publicera 

sitt miljöarbete för allmänhet. Ett likande gällande i detta projekt där Volvo CE har 

en stor potential att utföra och tar nyttja av marknadsföringen.  

En modern marknadsföringsstrategi är att skapa publicitet via socialt media. Ett 

exempel på en enkel reklam är att skapa ett kort filmklipp, där en anställd berättar 

kort om viktiga miljöprojekt som Volvo CE har genomfört. Denna video kan 

därigenom delas till olika media kanaler som LinkedIn eller Instagram. På inlägget 

kan det även delas en länk till en skriven artikel eller intervju med en djupare 

förklaring av miljöarbetet hos företaget. Ett sådant marknadsföringsförsök skulle 

förhoppningsvis skapa allmän medvetenhet kring vilket insats Volvo CE gör för att 

driva en hållbar industri. 
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8 Slutsats 

Denna studie visar att det är möjligt för Volvo CE i Braås att installera ett 

återcirkulerande vattenreningssystem för att återanvända tvättvattnet. Det finns 

emellertid risker som systemet kan medföra som är förknippad med bakterier 

tillväxt i lagringstanken. Lagringstanken kommer att stå inomhus vid 

rumstemperatur och om vattnet är relativt stillastående kan det skapa en miljö för 

potentiell mikrobiologisk tillväxt. Mikroorganismen som har identifierats att ha 

störst hälsorisk är legionella men även andra mikroorganismer kan förekomma som 

Pseudomonas aeruginosa. 

För att minimera förekomsten av hälsofarliga bakterier i vattentanken måste vattnet 

desinfekteras kontinuerligt. Det rekommenderas att installera en UV-läggning i 

systemet därför att denna saneringsmetod är effektiv, kompakt, enkelt att installera 

och billigt. 

Studien har visat att ett återcirkulerande vattenreningssystem inte kommer att 

medföra något nämnvärd ekonomisk vinst men däremot redovisar den att 

vattenförbrukningen till processen kan halveras den totala 

processvattenkonsumtionen genom att komplettera det befintliga systemet, vilket är 

positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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Bilaga 1 – Vattenförbrukning 
 

Tabell 1: Vattenförbrukning i anläggningen. 

Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 
Summa 

[m3] 

Huvudledning 

2:an 
905,13 819,36 913,49 819,69 1081,47 892,85 612,95 726,94 914,68 965,73 1036,72 691,64 10 380,65 

Hus B Varm 249,00 222,00 245 211,00 194,00 170,00 91,00 137,00 203,00 242,00 258,00 193,00 2415,00 

Hus C Kall 39,00 38,00 42 35,00 35,00 35,00 18,00 28,00 40,00 43,00 39,00 31,00 423,00 

Hus C Varm 24,00 23,00 27 22,00 22,00 21,00 17,00 19,00 23,00 26,00 35,00 25,00 284,00 

Hus D Kall 11,30 9,84 9,86 9,38 7,23 7,17 4,74 6,76 7,83 8,94 18,87 9,12 111,04 

Hus D Varm 20,82 14,76 14,1 12,49 8,07 8,07 4,92 9,52 9,71 12,15 14,11 12,92 141,64 

Stripptvätten 

(avläst mätare) 
23,08 23,64 24,24 25,02 25,97 26,96 27,35 27,68 28,92 30,03 31,36 32,12 9,04 

Indunstaren 

(avläst mätare) 
474,46 519,44 573,08 602,30 623,60 643,91 650,11 671,38 702,42 731,25 784,82 826,68 352,22 

Sprinkler 42,00 70,00 104 119,00 147,00 157,00 168,00 185,00 196,00 216,00 248,00 281,00 239,00 

Tvätthall (tvätt) 135,00 166,00 227 248,00 261,00 271,00 277,00 285,00 301,00 324,00 365,00 402,00 267,00 

Tvätthall 

(skurmaskin) 
78,00 98,00 136 161,00 179,00 196,00 205,00 213,00 239,00 260,00 284,00 297,00 219,00 

Evaporativ kyla 0 0 0 0 0 0 0 120,00 75,00 4,00 0 0 
199,00 

 

Totalt processvatten i m3 år 2018         694,04 

Renat vatten från tvätthallen i m3 år 2018         352,22 

Potentiell besparingsmöjlighet av processvatten         51 % 
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Tabell 2: Estimerade förbrukningsvärden för 1 000 anställda, 2019 

Vattenåtgång Omfattning Liter 

Procent 

som 

använder 

Mängd/dag 

liter 
m3/månad m3/år 

Duschar 3 min 36 40 14 400 288 3 024 

Toalett 
2 

gånger/dag 
5 100 10 000 200 2 100 

Kök och 

matsal 
1 gång/dag 10 40 4 000 80 840 
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Bilaga 2 - Temperatur vid olika punkter inom 

systemet 
 

Tabell 3: Temperatur vid olika ställen inom systemet uttryckt i grader Celsius. 

 Indunstaren Efter aktivt kolfiltret Inomhus 

temperatur 

Temperatur 80 42 22 
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