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Sammanfattning 
ITT Water & Wastewater (före detta ITT Flygt) tittar på att eventuellt genomföra en 
förbättring av ytbehandlingen av deras pumpar för att eliminera de rostangrepp 
pumparna utsätts för idag. Examensarbetets uppgift är här att analysera och beskriva 
miljöeffekterna av de nya ytbehandlingsmetoderna som företaget undersöker. 

Målet med studien är att få fram ett underlag och en rekommendation om vilken 
ytbehandlingsmetod företaget bör välja ur miljösynpunkt. 

De olika metoder som studerats är: 

• Järnfosfatering + ED-lackering 

• Zinkmanganfosfatering + ED-lackering 

• Oxsilan + ED-lackering 

Dessa metoder har jämförts med nollalternativet, vilket innebär att samma metod som 
tillämpas idag fortsätter att användas. 

Miljöeffekterna som studerats för de olika metoderna är:  

• utsläpp till luft och vatten 

• avfall 

• energi 

Av de tre nya metoderna samt nollalternativet är Oxsilan följt av ED-lackering det 
alternativ som ger minst påverkan på miljön. Metoden har inga utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen till luft, inget farligt avfall bildas och det avfall som ändå bildas är 
litet. Metoden har även lägre energiåtgång än de andra studerade metoderna. 
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Summary 
ITT Water & Wastewater will perhaps change the surface treatment method of the 
pumps to improve the elimination of the rust attacks the pumps get affected by today. 
The task for this degree project is to analyze and describe the effects of the 
environment caused by the new surface treatment methods the company investigates. 

The aim with the project is to develop groundwork and a recommendation on which 
of the surface treatment ITT Water & Wastewater should choose from an 
environmental point of view. 

The methods that have been studied are: 

• Iron phosphatising + electro coating 

• Zinc manganese phosphatising + electro coating 

• Oxsilan + electro coating 

These methods have been compared to the no-action alternative, which means today’s 
process continuing unchanged. 

The studied effects on the environment of the different methods are: 

• Emission to air and water 

• Waste 

• Energy 

From the three new methods and the no-action alternative, Oxsilan followed by 
electro coating is the alternative that causes least effects of the environment. The 
method has no emissions of VOC to air, it doesn´t cause any hazardous waste and the 
waste created is a small amount. The energy consumption is also less than for the 
other studied methods.  
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Förord 
Det här examensarbetet har utförts på företaget ITT Water & Wastewater AB i Lindås 
under våren 2008. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är en del i 
programmet Miljödriven design och management vid Högskolan i Kalmar. 

Ett projekt som bedrivs på ITT Water & Wastewater, där nya ytbehandlingsmetoder 
studeras, behövde få miljöeffekterna studerade vilket blev uppkomsten till 
examensarbetet. 

Arbetet har bestått i att ta reda på vilka miljöeffekter de olika ytbehandlingsmetoderna 
samt nollalternativet ger upphov till samt att föreslå bästa metod ur miljösynpunkt. 

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt till att svara på frågor och kommit med 
synpunkter på arbetet. Ett speciellt tack till Ingemo Fahlstedt, miljöchef på ITT Water 
& Wastewater, som varit min handledare på företaget och hållit mig på rätt spår och 
Per Olof Rehn som gett min mycket värdefull information. Ett stort tack även till Eva 
Pohl, min handledare på Naturvetenskapliga institutionen på Högskolan i Kalmar för 
tips, idéer och stöd. Jag vill även tacka alla på ESH- avdelningen (miljö, säkerhet och 
hälsa) för hjälp och stöd samt medarbetarna på våning 3 för sällskap under min tid på 
ITT Water & Wastewater. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
ITT Water & Wastewater (före detta ITT Flygt) har beslutat att genomföra en 
förbättring av ytbehandlingen av deras dränkbara pumpar för att eliminera den rost 
pumparna angrips av idag. När pumparna grundmålas uppstår porer i färgen vilka inte 
heller täcks av täckfärgen. Till följd av detta uppstår oönskade rostrinningar. Dessutom 
finns bearbetade ytor utan grundfärg och som täckfärgen inte klarar av att täcka helt 
täckfärgen inte täcker ordentligt och grundfärgen lyser igenom. Det är visserligen mer 
vilket får spaltkorrosion som följd. Vissa konstruktioner är så svårapplicerade att ett 
kosmetiskt problem än att det påverkar funktionen, men likväl något som företaget vill 
eliminera. 

För att komma till rätta med problemen undersöks andra metoder för ytbehandling för 
att kunna minska problemen med rostning.  

1.2 Syfte 
Arbetets syfte är att analysera och beskriva miljöeffekterna av de nya 
ytbehandlingsmetoderna för grundmålning som företaget undersöker. Detta för att 
därefter kunna välja den metod för ytbehandling som eliminerar eller starkt minskar de 
problem med rostrinningar som idag finns, samt den metod som har minsta möjliga 
miljöpåverkan.  

1.3 Mål 
Målet med studien är att få fram ett underlag och en rekommendation om vilken 
ytbehandlingsmetod företaget bör välja ur miljösynpunkt. Detta görs genom att 
beskriva de miljöeffekter de ”nya” ytbehandlingsmetoderna medför på den yttre 
miljön och därmed finna den metod för ytbehandling som har bäst prestanda, det vill 
säga eliminerar eller starkt minskar de problem med rostrinningar som ITT Water & 
Wastewater idag har, och som har minsta möjliga miljöpåverkan. 

Delmålen är därmed att beskriva/förutsäga 

• hur stora utsläppen till luft och vatten blir 

• hur mycket avfall ytbehandlingen medför 

• hur stor energiförbrukningen blir 

Dessa ska bedömas utifrån vilken påverkan de har på den yttre miljön. 
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1.4 Avgränsningar 
Då syftet med projektet är att beskriva miljöeffekterna studeras endast påverkan på 
den yttre miljön. 

Enligt uppdraget är projektet avgränsat till att endast omfatta de ytbehandlingsmetoder 
som utreds av ITT Water & Wastewater. Dessa metoder är: 

• Fe-fosfatering +ED-lackering 

• ZnMn -fosfatering + ED-lackering 

• Oxsilan + ED-lackering 

Eventuellt kommer metoderna ovan fortfarande behöva täckmålas och därför ska 
miljöeffekterna både med och utan täckmålning som följd studeras. 

Dessa förbehandlingar finns både som dopp och sprut, men då företaget vill ha en 
doppanläggning så tittar jag på just detta. Kemimässigt är dock dopp och sprut väldigt 
lika. 

Eftersom uppdraget fokuserar på att jämföra och rekommendera en av dessa kommer 
ingen hänsyn att tas vad gäller ekonomi, lokalisering, ny målningsanläggning, 
transporter, arbetsmiljö eller annat som normalt tas hänsyn till vid genomförande av 
en miljökonsekvensbeskrivning. Fokus ligger på vilka kemikalier som ingår i processen 
och släpps ut, energiförbrukningen, avfallsalstring och utsläpp till luft och vatten. 
Dessa grupper är de som direkt vid produktion ger utsläpp till miljön och som kan 
påverka denna negativt. 

1.5 Företagsbeskrivning   

ITT Water & Wastewater är idag ett världsomspännande företag och marknadsledande 
inom sitt område. 

Företaget började som en liten bysmedja 1901 i småländska Lindås. 1922 startade en 
man vid namn Hilding Flygt ett försäljningsbolag för bland annat pumpar. Sju år 
senare fick den lilla bysmedjan och Flygt kontakt med varandra och inledde ett 
samarbete där bysmedjan började tillverka Flygts pumpar. Grunden till den expansion 
företaget under åren genomgick var deras uppfinningar med dränkbara pumpar. 

1968 köptes Flygt upp av ITT och fick senare namnet ITT Flygt. Vid årsskiftet 2008 
ingick ITT Flygt i en sammanslagning tillsammans med andra företag inom branschen, 
bland andra Sanitaire och Wedeco, och bildade ITT Water & Wastewater. Företaget är 
en del av det börsnoterade ITT som är inriktade på avancerade tekniska lösningar och 
produkter inom verksamheter som hantering av vatten och avloppsvatten, marina 
produkter för fritid och turism, elektronik till försvarsindustrin och rymdteknik. 

ITT Water & Wastewater erbjuder idag integrerade lösningar för vattenhantering. 
Inom avloppshantering är ITT Water & Wastewater världsledande. Företaget kan 
erbjuda ett fulländat sortiment av pumpar för vatten, avloppsvatten och dränering. Av 
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dränkbara pumpar och omrörare är de ledande tillverkare och leverantör och deras 
produkter används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning 
och dränering samt i olika industriprocesser. 

Företaget har 70 säljbolag i 140 länder över hela världen. Produktionen sker i egna 
anläggningar i Sverige, Argentina, Holland, Italien, Kina, Tyskland och USA. 4500 av 
de 5800 anställda arbetar i Sverige, och omsättningen 2007 var drygt 11 miljarder 
svenska kronor. 

Huvudkontoret är beläget i Sundbyberg i Stockholm där företagets forsknings- och 
utvecklingsavdelning, marknadsföring samt försäljningsbolag finns. Utanför 
Emmaboda, i Lindås, ligger huvudfabriken och likaså ekonomi-, kvalitet- och 
orderavdelningarna. 
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2. Metod 
För att kunna bedöma vilken ytbehandlingsmetod som är bäst lämpad med 
utgångspunkt från att den ska påverka den yttre miljön så lite som möjligt, måste 
bakgrundsfakta tas fram. För nulägesbeskrivningen tas fakta från företaget; dels 
rapporter och dokument men det har även gjorts mätningar där underlag fattats. En 
konsult från EON ES har mätt energiåtgången under en godtycklig vecka som sedan 
ska räknas om till en årsförbrukning. Mätningarna gjordes sedan endast under ett dygn. 

Information om de olika förbehandlingsprocesserna som eventuellt ska ersätta den 
befintliga tas framför allt från leverantörer och företag som använder sig av dessa. 
Främst är det Chemetall/Ytteknik QP3 som informationen grundar sig på.  

Inga exakta värden kan ges då resultaten alltid blir olika från fall till fall. Exakta svar 
kan ges först när processen är i drift på rätt plats, vilket. Så olika värden grundar sig på 
beräkningar och antaganden från ITT Water & Wastewater samt leverantörer och 
mätningar. 

För resultatet är också antaget att produktionen kommer öka med ett visst antal 
procent under en femårsperiod. Den prognostiserade produktionsökningen är stor och 
avvikelser kan egentligen inte uteslutas. När de prognostiserade utsläppen är framtagna 
ska de olika metoderna jämföras mot varandra samt mot nollalternativet. En 
miljökonsekvensbedömning ska göras och bäst lämpade metod ur ett miljöperspektiv 
ska anges. 

Kritik till vald metod är att jag hade kunnat prata med fler leverantörer och företag 
som har infört en ny ytbehandling i sin produktion. 
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3. Teori 

3.1 Miljökonsekvensbeskrivning 

När en ny verksamhet planeras används ofta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
MKB:n fungerar som ett verktyg för att förbättra beslutsunderlaget där den framtida 
miljöpåverkan av det planerade projektet framgår. Syftet är att medvetenheten om det 
planerade projektets effekter på miljön ska bli bättre (Hedlund A. och Kjellander C. 
(2007), Ebbesson J. (2003))  

Miljökonsekvensbeskrivningar används i hela världen och så även i Sverige. 
Bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar grundar sig på EG:s MKB-direktiv 
och Esbokonventionen (1991). (Ebbesson, J. (2003)) Numera återfinns lagarna kring 
MKB i sjätte kapitlet i miljöbalken (1998) samt i förordningen (SFS 1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

Om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd enligt miljöbalken, däribland 
miljöfarliga verksamheter (9 kap) så krävs en miljökonsekvensbeskrivning. MKB kan 
även krävas in av andra skäl, vilka återfinns i sjätte kapitlet i miljöbalken. 
(Länsstyrelsen Kalmar (2003, a)). 

Anledningen till att MKB-processen tas upp är att om ITT Water & Wastewater 
beslutar att ändra sin ytbehandlingsprocess kommer de att söka tillstånd, om 
omfattningen är sådan att det krävs för detta, och då erfordras bland annat en 
miljökonsekvensbeskrivning. Examensarbetets syfte är att ta reda på de yttre 
miljökonsekvenserna av en ändring i verksamheten vilket är en del av 
miljökonsekvensbeskrivningen, dock ej en fullständig MKB. Men det känns tillräckligt 
relevant för att ändå ta upp MKB-processen och beskriva vad det innebär för något. 
De moment som tas upp i det här arbetet är: 

• Nulägesbeskrivning 

• Identifiering av alternativ och nollalternativ 

• Avgränsning 

• Miljökonsekvensbedömning 

3.2 MKB-processens olika moment 

Hedlund & Kjellander (2007) delar in MKB-processen i följande åtta olika moment 
som ska följas vid genomförandet. Samtidigt påpekar de vikten av att samråd ska ske 
kontinuerligt genom hela processen. 
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1. Behovsbedömning 

Innan arbetet med att ta fram en MKB påbörjas görs en behovsbedömning för att 
avgöra om en MKB behövs eller inte. I många länder krävs inte en MKB om 
verksamheten eller åtgärden inte orsakar betydande miljöeffekter. I Sverige finns 
reglerna om betydande miljöpåverkan men är bara kopplade till om en ”stor” (mer 
omfattande) eller ”liten” MKB ska göras. Enligt miljöbalken är det regel att i Sverige 
göra en MKB om verksamheten eller åtgärden omfattas av tillståndsplikt. Det har 
lagstiftats om många typer av projekt som anses ge betydande miljöpåverkan och dessa 
återfinns i Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

2. Bakgrundsdata och nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning bör tas fram för att man ska kunna förutse och värdera effekter 
och konsekvenser på hälsa och miljö. En grundläggande information om 
förutsättningarna ges här och bakgrundsdatan som tas fram kan vid en uppföljning av 
effekterna fungera som referens. För att kunna bedöma olika alternativ i projektet och 
dess miljöpåverkan är en nulägesbeskrivning en förutsättning och kan därför ses som 
ett krav. 

3. Identifiering av alternativ och nollalternativ 

Flera olika alternativ tas fram till det projekt eller den åtgärd man vill utföra. Detta för 
att inte låsa sig vid en enda lösning, utan genom arbetes gång utreda flera olika förslag. 
Resonemanget kring de olika alternativen ska ske fortlöpande och vara en 
grundläggande del genom hela processen. Förslagen jämförs och möjliga miljöeffekter 
utreds. När flera alternativ finns säkerställs också att verksamhetsutövaren tittar på 
flera metoder och möjligheterna att påverka miljön så lite som möjligt ökar. 
Konsekvenserna av de olika alternativen bör beskrivas så att de lätt går att jämföra 
med varandra och med nollalternativet. Om oplanerade hinder uppkommer under 
genomförandemomentet kan de snabbare lösas om alternativa lösningar finns att falla 
tillbaka på. Verksamhetsutövaren ska av de undersökta alternativen motivera det valda 
alternativet. 

Nollalternativet är det läge då inga åtgärder görs. Som grund för att beskriva 
nollalternativet och dess effekter och konsekvenser kan nulägesbeskrivningen 
användas.  

4. Avgränsning  

För att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska bli lagom och för att avgöra 
omfattningen bör avgränsningar göras. Dessa måste göras utifrån varje enskilt fall då 
bedömningen av miljöeffekterna utgår från projektets möjliga påverkan och därmed 
ter sig olika från fall till fall. Länsstyrelsen ska under samrådet hjälpa till att undersöka 
innehållet och avgränsningarna i miljökonsekvensbeskrivningen för att den ska få den 
omfattning och inriktning som krävs vid en kommande tillståndsprövning. 
Avgränsningar av utredningen görs med hänsyn till alternativ, miljöaspekter att utreda 
och identifiering av miljöpåverkans omfattning. En miljökonsekvensbeskrivning ska 
inte innehålla mer än det som är väsentligt för att effekterna och konsekvenserna av 
projektet ska kunna bedömas. En korrekt avgränsning ska möjliggöra detta.  
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5. Miljökonsekvensbedömning 

Eftersom ingen vet vad som händer i framtiden är denna del i MKB-processen den 
svåraste och samtidigt den viktigaste. Bedömningar av miljöeffekter och dess 
konsekvenser är just bara antaganden och ingen säker fakta. Av den anledningen är det  
viktigt att samråda med myndigheter och berörda intressenter för att få in mycket 
bakgrundsfakta för att bedömningen ska bli så rimlig som möjligt. 

MKB-direktivet 85/337 (ett EG-direktiv) säger att: 

Miljökonsekvensbedömningen skall i varje enskilt fall och i 
enlighet med artiklarna 4-11 på ett lämpligt sätt identifiera, 
beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekterna av ett 
projekt beträffande 

- människor, fauna och flora 

- mark, vatten, luft, klimat och landskap 

- materiella tillgångar och kulturarv 

- samspelet mellan dessa faktorer i första, andra och tredje 
strecksatserna 

Utöver dessa punkter bör även de förutsedda effekternas sannolikhet värderas för att 
kunna bedömas. MKB-dokumentet ska även i ett större helhetsperspektiv ta upp och 
redogöra för projektets sannolika och mer betydande miljöeffekter. 

När en svensk miljökonsekvensbeskrivning tas fram kan flera olika 
bedömningsgrunder användas. Exempel på dessa kan vara: 

• Samråd 

• Projektmål och miljöambitioner 

• Miljökvalitetsmål 

• Miljökvalitetsnormer och riktvärden 

• Regionala och lokala miljömål och kommunala översiktsplaner 

• Beskrivningar av värden och bevarandeplaner 

• Bedömningsgrunder för miljökvalitet 

Om negativa miljöeffekter uppstår och verksamheten inte kan förändras för att ta bort 
dem kan verksamhetsutövaren ge förslag på kompensationsåtgärder. Ett projekts 
effekter och konsekvenser bör därför beskrivas både med och utan dessa åtgärder. 
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6. Sammanställning av MBK-dokumentet 

En miljökonsekvensbeskrivning är det dokument där resultatet av MBK-processens 
resultat sammanställs. Den ska innehålla all den information som beslutsfattarna 
behöver för att kunna bedöma projektets miljöeffekter och därav fatta ett beslut om 
ifall åtgärden får genomföras. 

7. Granskning av MKB-dokument och samrådsförfarande 

MKB-dokumentet ska inför beslut om tillstånd regelbundet granskas genom samråd 
med myndigheter, intressenter och allmänheten. Utöver denna granskning ska enligt 
lag beslutsmyndigheten bedöma om kraven på innehållet och tillvägagångssättet för 
samråden har uppfyllts för miljökonsekvensbeskrivningen. Som hjälp kan de använda 
sig av framtagna checklistor. Om myndigheten beslutar att miljökonsekvens-
beskrivningen inte uppfyller kraven kan kompletteringar krävas in tills underlaget är 
klart för att godkännas. Denna granskning görs i anknytning till att ett beslut om ett 
eventuellt tillstånd ska tas. 

Hur samråden går till skiljer sig från fall till fall. Verksamhetsutövaren har krav på sig 
att i god tid samråda med myndigheter, länsstyrelsen och berörda. Om en stor MKB 
görs är det vanlig med möten där myndigheter, berörda och allmänheten bjuds in för 
att få information om projektet samt att få tillfälle att ställa frågor och framföra åsikter. 
Andra samråd kan vara studiebesök, fältvandringar, seminarier och studiecirklar. 
Meningen med samråd är att samla in viktig information samt att föra dialoger.  

8. Kontroll och uppföljning av verksamheten 

En uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen har som syfte att ta reda på den 
miljöpåverkan som faktiskt uppstår. Härigenom får man reda på vilka miljöeffekterna 
är och hur väl åtgärderna fungerar om sådana satts in. På så sätt får 
verksamhetsutövaren reda på vart förebyggande åtgärder måste sättas in samt hur 
redan uppstådda negativa konsekvenser kan kompenseras. Här fås en kontroll av om 
verksamheten når upp till den utlovade miljökvaliteten. Uppföljningen är viktig då 
myndigheter och allmänheten ofta är angelägna om att få veta resultatet. 

Uppföljningen av en miljökonsekvensbeskrivning kan delas upp i fyra steg: 

1. Övervakning och kontroll. Genom observationer och mätningar samlas data 
in. 

2. Datan jämförs med rikt- och gränsvärden, avtal och andra värden och 
utvärderas. 

3. Verksamhetsutövaren ser över utvärderingen och tar beslut om ifall åtgärder 
ska sättas in. 

4. Resultatet av utvärderingen kommuniceras inom och utanför projektet, till 
berörda och intressenter som närboende och myndigheter. 
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3.3 Nulägesbeskrivning 

ITT Water & Wastewaters måleri i Lindås är idag uppdelat på flera olika avdelningar, 
ett gjuteri med doppmålning och fyra avdelningar där täckfärgen sprutmålas. En del 
artiklar köps in och är då redan grund- och täckmålade. De artiklar som gjuts i 
fabriken i Lindås förbehandlas genom att grundmålas i gjuteriet. Grundfärgen som 
används är ”Miljö 2000 Aqua Primer”, en vattenburen färg. Artiklarna hängs upp och 
doppas i processbadet varpå de torkas i ungefär 60 grader. Efter detta går pumparna 
till någon av de tre avdelningarna PVC, PVS eller PVT där de täckmålas. Vissa delar 
går direkt till specialmålning för både grund- och täckmålning då resultaten inte blir 
tillräckliga i de ”vanliga” målningsanläggningarna. Pumparna täckmålas med sin 
karaktäristiska färg ”navy grey” och färgen som används heter Duasolid/Pansarol. Alla 
färger här är lösningsmedelsbaserade. 

3.3.1 Utsläpp till luft 

Nulägesbeskrivningens del om utsläpp till luft grundar sig på utsläppsmängder för år 
2007. De är baserade på uttagen mängd i liter från kemikalieförråd till respektive 
kostnadsställe under perioden 2006-12-01 – 2008-01-31 och sedan omräknat till 365 
dagar. 

Idag utgörs ITT Water & Wastewaters utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen, så 
kallade VOC (Volatile Organic Compounds). Företaget reducerar utsläppen av VOC 
dels genom att använda vattenburen färg som inte innehåller mycket lösningsmedel 
och dels genom zeolitanläggningen. Gjuteriet och PVT-avdelningen har idag ingen 
rening av utsläpp till luft. Däremot har de övriga målningsanläggningarna PVC, PVS 
samt specialmålningen gasrening genom zeolitfilter, vars totala reningsgrad är 95,2%. 
Under regenereringen av filtret kan ingen rening av gaserna ske vilket medför att den 
bildade gasen i den målning som i undantag sker under regenereringen förblir orenad. 
Gjuteriet släppte under 2007 ut 3,7 ton VOC till luft och ett kilo gick till destruktion. 
Gjuteriet är en av de två avdelningar som inte har någon rening av luften med 
zeolitfilter. Därför kommer nästintill all VOC från produktionen att bli utsläpp till luft. 
Om man ser till all målning totalt sett (grundmålning och täckmålning) så släpptes 10,3 
ton VOC ut år 2007 och 900 kg gick till destruktion. Dagens utsläpp ligger under 
utsläppsmålet som i enlighet med NFS 2001:11 är 25692 kg VOC samt under taket i 
tillståndet som tillåter en utsläppsmängd på 15000 kg.  

3.3.2 Utsläpp till vatten 

Idag går inget av behandlingsbaden direkt till avloppsnätet och ingenting släpps heller 
ut i annan mark eller vatten.  

Företaget byter tvättvattnet en gång per kvartal och detta går till företagets indunstare, 
men ingen färg förekommer här. 

Ridåvattnet som finns i gjuteriet och PVT:s gamla målning går iväg som farligt avfall. 
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3.3.3 Avfall 

Under 2007 sändes 900 kg VOC till destruktion.  

Ridåvattnet har bytts ut mot pappersfilter i samtliga sprutboxar utom en, vilket gjort 
att mängden farligt avfall har minskat eftersom begagnade filter räknas som brännbart 
avfall (Miljörapport 2007). De filter som används vid målningen för att samla upp färg 
skickas iväg som brännbart avfall. Av verksamhetens totala mängd brännbart avfall 
antas 5 % komma från målningen, vilket år 2007 uppgick till 9 ton.1

Farligt avfall som omhändertogs av Ragn- Sells under 2007 utgjordes av 6,1 ton färg 
och lösningsmedel, 2,4 ton fast färgavfall och 2,7 ton gjuterifärg. (Miljörapport 2007) 

3.3.4 Energi 

Idag används enbart miljömärkt el som är producerad av 100 % vattenkraft och som 
uppfyller de kriterier Svenska Naturskyddsföreningen har för Bra Miljöval. 
(Miljörapport 2007) 

Energiåtgången beräknas vara 2,1 GWh för målningen. Energimätningar har 
genomförts av E.ON ES under ett dygn under vecka 21 samt 5/5 och 12/5 2008. De 
ansvariga på avdelningarna har förfrågats om produktionen var normal dessa dagar 
och utifrån denna mätning har sedan årsförbrukningen beräknats. Se bilaga 1. 

                                                      

1 Total mängd brännbart avfall 2007 var 170 ton (Miljörapport 2007). Antagande gjort av 
företaget. 
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3.4 Beskrivning av de olika förbehandlingarna 
De tre alternativ till dagens förbehandling som studeras av ITT Water & Wastewater 
är järnfosfatering, zinkmanganfosfatering och Oxsilan. Eventuellt kan en av dem 
komma att ersätta den befintliga förbehandlingsprocess som är verksam idag. 

Tabell 1. Korrosionsklasser för järn och stål. Gjord efter Yttekniks tabell för 
korrosionsklasser (Ytteknik QP3 (d)) 

Processval Inomhus i 
uppvärmda 
lokaler 

Utomhus i 
torra 
miljöer 

Inomhus i ej 
uppvärmda 
lokaler 

Utomhus i 
torra miljöer 
och med låg 
luftförorenings
grad 

Inomhus i 
fuktig miljö och 
låg halt 
luftförorenings- 
grad 

Kustområden 
med låg 
saltkonc. och 
låg belastning 
av föroreningar 

Industri-
miljö, 
kemisk miljö 
och 
kustområden 
med relativt 
hög 
belastning av 
salter 

Industrimiljö 
med hög 
fuktighet och 
föroreningsgrad 

Kustområden 
med mycket hög 
luftfuktighet 
och saltkonc. 

Avfettning      

Sand-
/glasblästring 

      

Järnfosfatering       

Oxsilan      

Zinkmangan-
fosfatering 

      

Kromatering      

 

 Uppnår kraven 

 Klarar ibland av kraven 

 Uppnår inte kraven 

3.4.1 Järnfosfatering 

Järnfosfatering är den vanligaste metoden för rengöring och ytomvandling av metall 
före lackering idag enligt Umeå Pulverlack AB (a). 

Beläggningen som bildas består huvudsakligen av järnoxid och järnfosfat. Järnfosfat 
har en bra rengöringseffekt och används därför ofta som avfettning av metaller. Då 
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det även är korrosionskyddande används det även till detta ändamål, men med 
begränsat användningsområde enligt företaget Ytteknik QP3(a). Kvaliteten som 
uppnås varierar beroende på process, färgval och anläggning. Den fungerar utmärkt i 
inomhusmiljö men uppnår inte eller endast ibland kraven utomhus, se tabell 1 ovan. 
Det skikt som läggs på metallen står inte emot underrostning så bra som zinkfosfat gör 
och det är anledningen till att järnfosfaterade produkter främst är tänkta att användas 
inomhus. Däremot konstaterar Skelack (a) att järnfosfaten ökar vidhäftningen för 
färger och klarar av påfrestningar som bockning utan att det brister. Skiktfärgen kan 
variera mellan gråblå och gul och de är hårda och tunna. Tjockleken uppgår till mellan 
0,2 och 0,5 µm. 

Järnfosfatering används vanligen i sprutanläggningar. Ytteknik QP3 (b) säger att 
järnfosfatet, åtminstone i ITT Water & Wastewaters fall, måste sprutas på. 

 

Bild 1: Schematisk bild järnfosfateringsprocessens olika steg. Processen avslutas med 
ett sköljsteg i avjoniserat vatten (DI). 

3.4.2 Zinkmanganfosfatering  

Zinkmanganfosfatering skapar mekanisk bindning mellan metallen och färgen och är 
den av de tre förbehandlingarna som ger bäst korrosionsegenskaper, se tabell 1. Det är 
en gammal välkänd och beprövad metod och den enda som är Flygtstandard i 
dagsläget. Enligt Ytteknik (c) kan metoden användas som ytomvandling på samtliga 
metallmaterial före lackering. Zinkmanganfosfatering är idag standard inom 
bilindustrin. Metoden är komplicerad och kräver mycket underhåll men håller i 
gengäld en hög kvalitetsnivå. 

Zinkmanganfosfatering används med fördel på fordon, arbetsmaskiner och annat som 
används utomhus och där det ställs väldigt höga krav på korrosionsskyddet. Metoden 
blir en relativt dyr förbehandling då den sker i flera steg. Förutom avfettning och 
rengöring som krävs för samtliga förbehandlingar som studerats här, så ska metallen 
även etsas för att beläggningen ska fästa extra bra. Processen består därmed av några 
fler behandlingssteg vilket kräver mer energi och fler och större mängd kemikalier 
åtgår vilka medför en negativ miljöpåverkan. (Interact (a)) 

Processen kräver mycket underhåll. Den måste dagligen ses över, kontrolleras och 
skötas för att bevara sin höga nivå. Om processen sköts dåligt blir 
zinkmanganfosfateringen snabbt sämre än andra förbehandlingar med sämre 
korrosiosskydd. 

Alkalisk 
tvätt 

Alkalisk 
tvätt Skölj Skölj 

Fe-
fosfatering Skölj 

DI-
skölj Skölj Skölj Skölj 
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Bild 2: Schematisk bild över zinkmanganfosfateringens olika processteg. 

3.4.3 Oxsilan 

Oxsilan är en relativt ny förbehandlingsprocess med ny teknologi. Den har tagits fram 
som ett alternativ för att klara de kvalitets- och miljökrav som finns idag. Den är en 
lämplig ersättare för fosfateringsprocesser och kromatering, anser Ytteknik QP3 (c). 
Ännu har inte Oxsilan etablerat sig som en standard inom industrin, men framsteg 
sker. Förbehandlingen är inte lika bra som zinkfosfatering om stora krav ställs, som till 
exempel ifall den utsätts för hårt slitage, men har en god potential att nå upp till 
samma högt ställda krav. 

Oxsilan har jämfört med sedvanlig förbehandling stora fördelar miljömässigt sett. 
Ytterligare en fördel med Oxsilan är att det fungerar på alla metaller, vilket är en fördel 
för verksamheter som ska förbehandla olika material och då kan använda samma 
process till allt. Processen har låg miljöpåverkan, är nästintill slamfri (mindre än 
0,1g/m2 för alla metaller) och inget farligt avfall bildas. Att det är en enklare process 
som kräver mindre underhåll och därmed är mer lättskött för personalen är också 
fördelar med Oxsilan. 

Eftersom processen är uppbyggd av slutna system och ingående aktiva steg är färre 
blir vattenförbrukningen låg. Processen är mer energisnål eftersom den sker i 
rumstemperatur och ingen uppvärmning av processbaden behövs. Den enda värmen 
som måste tillsättas är i första stegen för avfettningen, till skillnad mot 
fosfateringsmetoderna som måste värmas upp i fosfateringssteget. 

Oxsilan är ett tunt (15-80 mg/m2) organiskt skikt som tack vare den mycket starka och 
stabila bindningen, Si-O-Si, får färgen att fästa bättre till metallen och 
korrosionsskyddet förbättras därmed. 

Det slam som trots allt bildas kan fällas med kalk och gå till ett reningsverk på 
företaget. Det är en enkel hantering för reningsverket. Alternativt används så kallat 
cloosed-loop, vilket är vanligast vid nyinstallationer. Då installeras en indunstare som 
avdunstar vattnet för att sedan återanvändas i processen. 

Investeringskostnaderna är relativt låga för Oxsilan, likaså kostnader för anläggning, 
reningsverk och underhåll. 

Alkalisk 
tvätt Skölj Skölj 

ZnMn-
fosfatering

Skölj 
DI-
skölj 

Aktivering Skölj Skölj 
Alkalisk 
tvätt 

Passivering 
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Bild 3: Schematisk bild över Oxsilanprocessens olika steg.  

3.5 Elektrodeposition 
Alla metoderna är beräknade att efterföljas av elektrodepositon (ED-lackering) som 
består av samma steg oavsett förbehandling. 

Om kraven på högt korrosionsskydd är stort är ED-lack ett bra val. Efter 
förbehandlingen kan produkten beläggas med ED-lack genom katodisk elektrofores. 
Produkten doppas då ner i ett vattenbaserat bad med ED-primer. Den elektriska 
spänningen får ED-lacken att läggas på produkten och tränga in i spalter och andra 
hålrum. Processens fördelar med ED-lacken är just att den ger ett tunt, tätt lack som 
skyddar mycket bra mot korrosion och även mot UV. Ytan blir seg och står mot 
nötning och salta miljöer mycket bra. Dessutom fås en snygg ytfinish som i många fall 
kan räcka som topplackering och gör då att täckmålning inte behövs. Ytskiktets 
tjocklek går att anpassa efter de krav som finns på produkten. Ofta är skikten mellan 
22 och 25 µm. 

Processen anses av MPbolagen och VBG Group vara miljövänlig då lösningsmedels- 
halten är låg. Efter elektrodeposition går produkten genom ett antal sköljsteg för att 
sedan härdas i ugn. Om produkten ska täckmålas går den sedan vidare för detta, 
annars är produkten klar. ED-lackeringen kombineras med fördel med ett ultrafilter 
för återanvändning av färg och sköljvatten, se mer under 3.6 Rening. 

Många ED-lacker ger ifrån sig en oangenäm lukt som kan spridas i närområdet. Idag 
finns dock alternativ som är luktfria. 

Cirkulation av behandlingsbadet måste ske dygnet runt annars sedimenterar färgen och 
måste kasseras. Lackering behöver däremot inte ske kontinuerligt (PPG Industries 
Sweden AB samt ED-Lack). 

 

 

Bild 4: ED-lackeringens olika processteg.  

Alkalisk 
tvätt 

Alkalisk 
tvätt Skölj 

DI-
skölj 

DI-
skölj Skölj Oxsilan Skölj 

Elektrodopp-
lackerin Härdning g Skölj Skölj Skölj
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3.6 Rening 

3.6.1 Indunstare 

En indunstare fungerar så att den förorenade vätskan kokas så att vattnet avdunstar. 
Kvar får man då ett koncentrat av föroreningen som lättare kan omhändertas, för 
exempelvis destruktion. Indunstningen kräver mycket energi, men energin från det 
avdunstade vattnet kan utnyttjas för att sänka energiförbrukningen. Reningstekniken 
kan användas på de tre metoderna som studeras men fungerar bäst på Oxsilan och 
Järnfosfatering enligt Ytteknik QP3(b) eftersom de ger minst föroreningar. 
Indunstningen kan ske kontinuerligt eller batchvis så de kan anpassas efter olika typer 
av förorenade vätskor som ska indunstas. Vid kontinuerlig indunstning måste man 
fylla på med ny förorenad vätska i samma takt som den avdunstas. (Persson P-O, 
2005) 

Indunstare i zinkmanganfosfateringen behöver antagligen gå hela tiden sju dagar i 
veckan, på grund av att det används mycket mer kemikalier och bildas så pass mycket 
avfall, säger Ytteknik. I järnfosfateringen och Oxsilanprocessen samlar man på sig 
förorenad vätska och kör dem batchvis, till exempel under en arbetsvecka i månaden. 
Indunstaren för järnfosfatering eller Oxsilan behöver troligtvis mest användas när byte 
av bad sker. En liten indunstare kan räcka för dessa förbehandlingar. Om företaget har 
mycket skur- och tvättvatten kan det gå till indunstaren. Om skur- och tvättvatten går 
till indunstaren kan det bli mer än 5 % som går till destruktion eftersom det kan 
innehålla så mycket smuts, olja, föroreningar.  

Det finns flera olika varianter av indunstare. Bland de vanligare återfinns 
vakuumindunstare, fallfilmindunstare och flashindunstare. En enkel indunstare, som 
en kylindunstare, är dock vanligast när det gäller ytbehandling. 

Kylindunstaren fungerar så att inne i indunstaren möter det varma processvattnet torr 
ventilationsluft från processen. Vatten avdunstar från badet varpå badet kyls och 
luften blir fuktigare. Det avdunstade vattnet förs bort och måste då ersättas med nytt 
vatten i processbadet. Vatten tas då från sparsköljbadet (första sköljbadet) som 
innehåller metaller som följt med från processbadet vid utdrag. På så sätt återanvänds 
metallerna istället för att senare renas bort. 

Ett alternativ är att med en vakuumindunstare uppkoncentrera det första sköljbadet 
för att återföra den koncentrerade vätskan till processbadet och det avdunstade vattnet 
kan användas i sköljbaden.  

Vanliga problem med indunstare anses av Persson P-O (2005) vara: 

• Inkrusterbildning (beläggning på värmeväxlarytorna) påverkar värme-
överföringen negativt och leder till sämre prestanda 

• Vid skumbildning och stötkokning kan ämnen följa med kondensatet 

• Om vätskan som indunstas innehåller flyktiga organiska ämnen kommer 
kondensatet bli förorenat 
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3.6.2 Ultrafilteranläggning 

Genom att installera en ultrafilteranläggning kan företag vinna stor vattenbesparing 
och minskad färgförlust. 

Vid ED-lackering följer mycket kemikalier med produkten till första sköljbadet. 
Vattnet från sköljbadet återförs därför till processbadet. Då mycket vatten återförs 
rubbas blandningen. För att återställa den kan ett ultrafilter anslutas. Ultrafiltret 
separerar vatten från färgbadet genom att bara släppa igenom molekyler av en viss 
storlek. På så sätt bevaras rätt sammansättning. Det bortseparerade vattnet kan 
återföras till det sista sköljsteget. 

Ett ultrafilter kan även användas för att avskilja stora partiklar som fett och olja som 
tvättas bort vid alkalisk avfettning. De kemikalier som ingår i processen går däremot 
igenom. Permeatet återförs till avfettningsbadet medan föroreningarna kan tas bort. 
Därmed förlängs livslängden på avfettningsbadet. (Persson P-O (2005)) 

3.6.3 Jonbytare 

En jonbytares funktion är att rena vatten. I jonbytaren finns en negativ jonbytarmassa. 
Vattnet som ska renas förs in i jonbytaren och vattnets positiva joner fastnar då på den 
negativa jonbytarmassan. (Fungerar lika bra tvärtom om det är negativa joner som ska 
renas bort.) I andra änden av jonbytaren går det renade vattnet ut och kan då 
återanvändas i processen. När jonbytarmassan är full och inte kan binda till sig fler 
joner måste den regenereras. Detta kan göras genom att joner som binder starkare till 
de positiva jonerna (föroreningen) än vad jonbytarmassan gör förs in i liten mängd. 
Föroreningen fäster då till detta som tas ut och ett koncentrat av föroreningen har 
erhållits. Jonbytarmassan har då samtidigt återgått till ursprungligt läge och kan rena 
nytt inkommande vatten. En av nackdelarna med jonbytaren enligt Persson P-O 
(2005) är att dess kapacitet är begränsad och den fungerar därför bäst när det är låga 
koncentrationer av föroreningar som ska renas. 

3.7 Miljökonsekvenserna av miljöeffekterna 

3.7.1 VOC 

Flyktiga organiska ämnen, VOC, bidrar till bildning av marknära ozon. Största delen 
VOC kommer från transport, förbränning och lösningsmedelshantering. (Warfvinge P. 
1997) Mycket av de förhöjda halterna av marknära ozon i Sverige har spridits hit från 
övriga Europa, men åtgärder för att minska bildningen av marknära ozon pågår även 
här. Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för kolväten som bland annat 
alkaner, alkener, bensen och aromatiska kolväten. Kolväten bildar under reaktion med 
solljus reaktiva radikaler som oxiderar kväveoxid till kvävedioxid. Dessa i sin tur bildar 
marknära ozon. 

På människors hälsa kan VOC vara allergiframkallande och öka lungcancerrisken. 
Marknära ozon kan ge skador och irritationer på ögon och slemhinnor. Dessutom 
skadar det marknära ozonet vegetationen, genom klorofyllförluster som påverkar 
fotosyntesen negativt. Följden blir att skogar växer sämre och skördebortfallet ökar. 
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(Warfvinge P. 1997) Det marknära ozonet är dessutom en växthusgas som påverkar 
klimatet negativt. Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer med stor sannolikhet leda 
till att temperaturen på jorden kommer stiga mer än tidigare enligt IPCC:s rapport 
2007. 

3.7.2 Avfall 

Minskade mängder avfall betyder färre transporter för att göra sig av med avfallet. 
Transporter står för en stor del av utsläppen av VOC (se ovan) och koldioxid som är 
den viktigaste växthusgasen. 

Med mindre mängd avfall som måste deponeras blir det färre och mindre deponier. 
Deponierna i sig kräver utrymme som måste tas från mark som kan användas till 
annat. Deponierna finns alltid kvar. Vi blir inte av med föroreningarna, vi lägger de 
bara på hög istället för att i ett tidigare steg i processen som om avfallet istället kan 
undvikas helt och hållet eller återanvändas. 

Tungmetaller som zink, järn, mangan och nickel kan vara mycket toxiska och ge 
upphov till skador på människor och djur. Eftersom de inte kan brytas ner 
ackumuleras de i näringskedjan vilket till slut ofta leder till oss människor. 

3.7.3 Energi 

Klimatförändringen och växthuseffekten påverkas mycket av energianvändningen på 
jorden. Mycket av den energi som förbrukas kommer från ändliga fossila källor som 
olja och kol. Idag finns miljövänliga alternativ som vattenkraft, vindkraft och solceller. 
Dessa är självklart att föredra då de inte ger några nettoutsläpp av CO2. Även om så 
kallad miljövänlig el används bör alla eftersträva att minska sin elförbrukning. 
Produktionen av miljövänlig el klarar idag inte att täcka upp hela elbehovet, utan 
ändliga energikällor är idag fortfarande ett måste.  Kan energiförbrukningen minska, 
räcker den gröna elen till fler och användningen av ändliga källor kan då minska. Till 
slut kanske de miljövänliga alternativen kan klara av att täcka upp behovet större delen 
av elbehovet. 

Det är alltid bättre att satsa långsiktigt och ligga före lagstadgarna innan de kommer 
med krav som tvingar till förändring. 

 

3.8 Grunder för bedömning 

3.8.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är gränsvärden och finns för utomhusluft, fisk- och musselvatten 
samt för omgivningsbuller. Nedan står sammanfattande om miljökvalitetsnormer för 
luft som är den norm ITT Water & Wastewater berörs av. 

Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft antogs den 19 juli 
2001 för att skydda människors hälsa och miljön, samt för att uppfylla krav från EU. 
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Den omfattade då endast partiklar (PM 10), kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid 
samt bly. Våren 2003 uppdaterades förordningen och innehöll sedan även bensen och 
kolmonoxid. Sommaren 2004 kompletterades den med en miljökvalitetsnorm för ozon 
och i slutet av 2007 uppdaterades den med det sista dotterdirektivet och fick normer 
för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. (Naturvårdsverket (a)) Hela 
ramdirektivet med dotterdirektiv är sedan dess genomförda i svensk lagstiftning. 

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att lämna förslag på en reviderad 
förordning som ska vara baserad på det nya luftkvalitetsdirektivet och MIKSA 
(Miljökvalitetsnormer- Kontroll i Samverkan), ett tidigare redovisat regeringsuppdrag. 
Den nya förordningen kommer då även innehålla norm för fina partiklar (PM 2,5). 
Miljökvalitetsnormerna gäller hela landet, med undantag för arbetsplatser. 
(Naturvårdsverket (b))  

EU:s ramdirektiv (96/62/EG) om luftkvalitet innehåller flera dotterdirektiv. Där anges 
för vilka luftföroreningar som gränsvärden i form av miljökvalitetsnormer krävs. 
(Naturvårdsverket (c))  

3.8.2 Riktvärden 

Riktvärden är värden som inte bör överskridas exempelvis på miljökvaliteten eller den 
totala miljöbelastningen. De fungerar som en milstolpe till hjälp för miljöarbetet så det 
går åt rätt riktning. Den kan också fungera som varningssignal om man ligger nära, 
närmar sig eller tangerar riktvärdet. Riktvärden är i Sverige inte bindande som 
miljökvalitetsnormer, men är likväl viktiga. (Naturvårdsverket (d)) 

3.8.3 Miljökvalitetsmål 

I Sverige har vi 16 miljömål antagna som rör kvaliteten eller den totala påverkan på 
miljön. Miljömålen har stor tyngt även om de inte kan användas mot personer för att 
ställa rättsliga krav. Målen kan ge styrande verkan och på så sätt få tyngd. Vad som 
krävs av enskilda personer och företag i vissa lägen framgår inte av miljömålen. 
Däremot kan dessa krav belysas genom att gränser sätts för miljökvaliteten, med andra 
ord att ange miljökvalitetsnormer som är juridiskt bindande. Åtgärdsprogram kan 
formuleras med miljökvalitetsnormerna som grund och dessa program blir styrande 
för myndigheter och kommuner. Dessa påverkar i sin tur privatpersoner och 
verksamheter i regionen mot ett håll för att nå målen. (Naturvårdsverket (e))  

3.8.3.1 Miljökvalitetsmål Frisk luft 

De 16 nationella miljömålen ska hjälpa oss att nå målet med att kunna överlämna ett 
samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Ett av 
dessa miljömål är ”Frisk luft”. Målet ska vara uppnått år 2020. 

Enligt riksdagen innebär miljökvalitetsmålet Frisk luft att ”Luften skall vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” Regeringens 
bedömning är att miljömålet bör innebära att: ”Halterna av luftföroreningar 
överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller 
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påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till 
personer med överkänslighet och astma.” (Miljömålsportalen (a)) 

De farligaste luftburna ämnena för oss människor är små partiklar som kan tas upp av 
luftvägarna, vissa organiska kolväten och ozon. Det kan vara både från globala och 
lokala utsläpp. De största lokala utsläppen kommer från bränsle för transporter, 
villauppvärmning samt arbetsmaskiner vi använder till vardags. Eftersom luften inte 
stannar inom landets gränser och vi därmed får in föroreningar från andra länder så 
finns ett samarbete inom EU för att minska långväga lufttransport och utsläpp av 
ämnen som bildar marknära ozon. (Miljömålsportalen (b)) 

För att lättare kunna följa upp miljökvalitetsmålet så har de delats upp i flera delmål. 
Miljömålsportalen (b) uppger sex nationella delmål varav de två som rör arbetet är: 

Delmål 3, Marknära ozon 

Halterna 120µg/m3 som åtta timmars medelvärde ska vara uppnått år 2010 men 
överskrids idag i hela landet, främst på landsbygden. 

Delmål 4, Flyktiga organiska ämnen (VOC) 

Mängden VOC, exklusive metan, ska ha minskat till 241000 ton till år 2010. Målet är 
uppnått. Men det är fortfarande viktigt att utsläppen minskar ytterligare. VOC bidrar 
till bildning av marknära ozon vilket vi fortfarande har stora problem med. 

Regionala delmål – Kalmar län 

De regionala miljömålen finns sammanställda hos Länsstyrelsen Kalmar (b). Då flera 
av miljömålen har passerat datumet de ska vara uppfyllda, finns nu en remiss på nya 
regionala miljömål. Beslut om dessa tas i slutet av maj 2008 enligt Länsstyrelsen. 

Enligt Länsstyrelsen i Kalmar (a) så antas de nationella delmålen som regionala delmål 
i Kalmar län. Undantag är delmål 4 som har fått en regional anpassning. Man har även 
lagt till ett eget regionalt mål, ”regionala mål för svävande partiklar”. 

Delmål 4 

”Utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC), exklusive metan, i Kalmar län år 2010 
överstiger inte det nationella målet, som är 30 kg per invånare.” 

Lokala mål - Emmaboda 

Några lokala miljömål finns ännu inte i Emmaboda kommun enligt Emmaboda 
kommuns miljöchef. 

3.8.3.2 Miljömål Giftfri miljö

Ett av de andra 16 miljökvalitetsmålen är Giftfri miljö. Enligt riksdagen ska ”miljön 
vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden”. 
Enligt regeringen bör detta miljömål i ett generationsperspektiv enligt prop. 
2004/05:150 innebära bland annat: 
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• Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära 
bakgrundsnivåerna.  

• Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och 
deras påverkan på ekosystemen försumbar.  

• All fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag är tjänlig som 
människoföda med avseende på innehållet av 
naturfrämmande ämnen.  

• Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och 
inomhusmiljö för särskilt farliga ämnen är nära noll och för 
övriga kemiska ämnen inte skadliga för människor.  

• Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade,  

enligt Miljömålsportalen (c). 

Det är svårt att begränsa riskerna eftersom det fortfarande saknas en hel del kunskap 
om vilka egenskaper hos kemikalier och andra föroreningar som påverkar vår hälsa 
och miljön. Det vi säkert vet idag är att vissa kemikalier har negativ effekt på hälsa och 
miljö. Med Reach (EU:s nya kemikalielagstiftning) kommer många brister med dessa 
produkter att kunna avlägsnas.  

Över 12000 kemikalier finns registrerade idag i Kemikalieinspektionens 
produktregister och fler blir det hela tiden.  Men många används också idag i samhället 
utan att vara registrerade. Mycket kemikalier kommer till Sverige via importerade 
varor. När kemikalierna och de produkter kemikalierna finns i tillverkas, används och 
kasseras kommer ämnena ut i miljön. 

Miljökvalitetsmålet är uppdelat i nio nationella delmål varav de flesta ska vara 
uppfyllda till år 2010. 

3.8.4 ESH- aspekter 

Med bland ITT Water & Wastewaters betydande miljöaspekter placerar sig bland 
annat dessa i topp: 

• Färg 

• Härdare (färg) 

• Flytande farligt avfall 

• Lösningsmedel 

• Kemikalier (sammantaget) 

• Bindemedel  
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3.8.5 Svarta och grå listan 

ITT Water & Wastewater har tagit fram en svart och grå lista över olika kemiska 
substanser som de inte vill ha in på företaget samt få bort de som redan finns.  

Svarta listan anger substanser som inte får användas på företaget. Om dessa produkter 
finns i produktionen ska en plan genast fastställas för att ta bort dessa. Nya produkter 
som innehåller en eller flera av dessa ämnen får inte tas i bruk med undantag för om 
det finns en utfasningsplan med fastställt datum. 

Grå listan avser substanser som företaget vill undvika. Ifall de finns i produktionen ska 
de övervakas och företaget ska aktivt arbeta för att byta ut dessa mot mindre farliga 
ämnen så fort det är möjligt ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Om inga 
alternativ finns ska förbrukningen vara så liten som möjligt. 

3.8.6 NFS 2001:11 

På fabriken i Lindås använder ITT Water & Wastewater lösningsmedel och färger för 
ytbeläggning som innehåller flyktiga organiska föreningar och de omfattas därmed av 
NFS 2001:11. Företagets utsläpp av VOC idag underskrider både utsläppsmålet och 
taket i tillståndet. 

En eventuellt ny ytbehandlingsanläggning måste uppfylla Naturvårdsverkets 
föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av 
användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (NFS 
2001:11).  

Föreskriften innehåller bland annat utsläppskrav på att EU-gränsvärden inte får 
överskridas för exempelvis punktutsläpp och de totala utsläppen. Därtill kommer 
regler om särskilt farliga ämnen, tekniska krav på ny reningsutrustning, 
försiktighetsmått och andra krav som berör verksamheten. 

Om verksamheten applicerar ett eller flera sammanhängande beläggningsskikt på 
bland annat ytor av metall, ska föreskriften tillämpas och om 
lösningsmedelsförbrukningen överstiger de tröskelvärden som anges i bilaga 2A. 

Tillägg från bilaga 1: 

Hit räknas inte beläggning av substrat med metall genom 
elektrofores och kemisk sprutteknik. Om samma artikel under 
beläggningen också förses med tryck med någon teknik, anses 
tryckningen som en del av beläggningsverksamheten. Tryckning 
som genomförs som en separat verksamhet skall dock inte ingå, 
men kan omfattas av det här direktivet om verksamheten ligger 
inom föreskriftens tillämpningsområde. 

Ytrengöring 
All verksamhet, [...] inbegripet avfettning, där föroreningar på 
materialytor avlägsnas med hjälp av organiska lösningsmedel. En 
rengöringsverksamhet i vilken det ingår ett eller flera 
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rengöringssteg före eller efter en annan verksamhet skall 
betraktas som en enda ytrengöringsverksamhet. 

Denna verksamhet avser inte rengöring av utrustningen utan 
rengöring av produktytor. 

Tabell 2. Tröskelvärden och utsläppskontroll 

Verksamhet 
(Tröskelvärde för 
lösningsmedels- 
förbrukning i ton/år) 

Tröskelvärde 
(Tröskelvärde för 
lösningsmedels- 
förbrukning i ton/år) 

EU-gränsvärde 
för 
punktutsläpp 
(mg C/Nm3) 

EU-gränsvärde för 
diffusa utsläpp (i 
procent av 
tillförda 
lösningsmedel) 

Ytrengöring1) 
(>1) 

1-5 
>5 

202) 

202)
15 
10 

Annan beläggning, 
inbegriper 
metall-, plast-, 
textil7) väv, folie- och 
pappersbeläggning 
(>5) 

5-15 
>15 

1003)4) 

50/754)5)6)
206) 

206)

Särskilda bestämmelser 
1) Med användning av de föroreningar som angers i 6§ och 8§.  
2) EU-gränsvärdet gäller föreningarnas massa i mg /Nm3, inte den totala kolhalten. 
3) EU-gränsvärdet för utsläpp gäller inneslutna beläggnings- och torkningsprocesser. 
4) Det första EU-gränsvärdet för utsläpp gäller för torkningsprocesser, det andra för 
beläggningsprocesser. 
5) För textilbeläggningsanläggningar i vilka det används teknik som möjliggör 
användning av återvunna lösningsmedel skall EU-gränsvärdet för utsläpp från 
beläggnings- och torkningsprocesser sammantaget vara 150. 
6) Beläggningsverksamheter som inte kan bedrivas inneslutet (såsom skeppsbyggnad, 
flygplanslackering) får undantas från dessa värden, enligt 26 §. 
7) Rotationsscreentryck på textil omfattas av verksamhet nr 3. 

Källa: Tabell efter І. Tröskelvärden och utsläppskontroll i Bilaga 1 till NFS 2001:11. 

    Klara Beckeman  22 

 



4. Resultat 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver vilka utsläpp produktionen kommer ge om inget projekt 
genomförs utan att verksamheten fortsätter som idag. Därav grundar sig 
nollalternativet på nulägesbeskrivningen, det vill säga den grund- och täckmålning som 
finns idag, och är därefter omräknat till den uppskattade produktionsökningen. De 
miljökonsekvenser som dagens utsläpp ger upphov till kommer med nollalternativen 
att finnas kvar. 

4.1.1 Utsläpp till luft  

Om produktionen skulle öka med 80 % beräknas det totala utsläppet av VOC till luft 
bli 29 ton. Anledningen till att ökningen blir så stor (ökning med närmare 300 %) är att 
produktionen till stor del kommer att ske under regenereringen när ingen rening sker. 
Därför ökar utsläppen vid 80 % produktionsökning mycket mer än 80 %. 

Taket i tillståndet, det vill säga det gränsvärde som inte får överskridas, är 15 ton per år 
och överskrids med detta alternativ. Om nollalternativet väljs måste företaget i sådana 
fall utöka reningskapaciteten för att få ner utsläppen av VOC. Detta kan åtgärdas 
genom att införskaffa ett zeolitfilter till. När det ena renar så regenereras det andra. 
När det första filtret är fullt går luften in i filtret som är tomt och det fulla kan 
regenereras.  

4.1.2 Utsläpp till vatten 

Inget av behandlingsbaden kommer gå direkt till avloppsnätet och ingenting släpps 
heller ut i annan mark eller vatten.  

Ridåvattnet som finns i gjuteriet och PVT- avdelningen går iväg som farligt avfall. 

4.1.3 Avfall 

Om produktionen ökar med 80 % som beräknat så kommer mängden VOC som 
skickas till destruktion öka till 1,1 ton per år. Detta kommer bland annat från fat där 
färg blivit kvar. 

De filter som används vid målningen för att samla upp färg skickas iväg som 
brännbart avfall. Av verksamhetens totala mängd brännbart avfall antas 5 % komma 
från målningen och vid en produktionsökning på 80 % kan det brännbara avfallet 
tänkas öka med 40-80 % till mellan 12 och 15 ton.  
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Det farliga avfallet kan tänkas öka med 20-40 %. Färg och lösningsmedel uppgår då till 
mellan 7 och 9 ton, det fasta färgavfallet till cirka 3 ton och gjuterifärgen till mellan 3 
och 4 ton. 

4.1.4 Energi 

Energiåtgången för målningen uppgår till 3,4 GWh vid en 80-procentig 
produktionsökning (50 % för gjuteriet). Se bilaga 1. Energiåtgången är uppräknat 
nästan lika mycket som produktionsökningen. Ställtider, uppstart med mera ökar inte 
för att produktionen ökar, men enligt företaget så är antagligen den stora 
energiförbrukningen det som sker löpande, det vill säga själva behandlingen. 

4.2 Gjuteriets miljöeffekter vid produktionsökning med 
dagens metod 

Här beskrivs gjuteriets (grundmålningens) miljöeffekter om verksamheten fortsätter 
som idag. Skillnaden från dagens verksamhet är att produktionen kommer att öka och 
ske under större del av dygnet än idag. 

4.2.1 Utsläpp till luft 

Utsläppen till luft består av VOC. Tre av företagets fem avdelningar använder ett 
zeolitfilter för rening av luften och dessa måste regenereras regelbundet. Vid en så pass 
stor produktionsökning som förväntas kommer därför målning med utsläpp att ske 
samtidigt som regenereringen är igång och under den tiden kan ingen rening ske. 

Om produktionen skulle öka som beräknat med 50 % så uppskattas det totala 
utsläppet av VOC uppgå till 2,5 ton/år2. 

4.2.2 Utsläpp till vatten 

Inget av behandlingsbaden kommer gå direkt till avloppsnätet och ingenting släpps 
heller ut i annan mark eller vatten.  

Ridåvattnet som finns i gjuteriet och PVT går iväg som farligt avfall. 

4.2.3 Avfall 

Om produktionen ökar med 50 % som beräknat så kommer mängden VOC som 
skickas till destruktion fortfarande vara ungefär 1 kg. 

                                                      

2 Täckfärgen borträknad som utgör ca 51,5% 
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Av verksamhetens totala mängd brännbart avfall antas 2 % komma från gjuteriet, 
vilket motsvarar 4-5 ton vid en produktionsökning på 50 % i gjuteriet.3

Det farliga avfallet från gjuteriet kan tänkas öka 13-25 % vilket ger cirka 3 ton 
gjuterifärg och mindre än 1 ton övrig färg (sistnämnda för täckmålning). (se bilaga 2) 

4.2.4 Energi 

Energiåtgången uppgår till 590 MWh för gjuteriet om produktionen ökar 50 % (se 
bilaga 1). 

4.3 Järnfosfatering 

Ytteknik QP3 (b) anser att för det första bör järnfosfateringen sprutas på. Anledningen 
till det är att slamavskiljningen inte fungerar bra i doppanläggningar. Det blir för tjockt 
och geggar igen. I järnfosfateringen vill man ha en betreaktion med gjutjärnet och 
reningseffekten blir bättre om sprutanläggning används. Metoden är mer lik avfettning. 
Det är en sur avfettningsprodukt och sen beläggs järn på. 

Järnfosfatering är ok att använda om det ska vara snyggt vid leverans. Vid dopp så är 
det bara strul och dammigt, är Yttekniks erfarenheter. 

4.3.1 Utsläpp till luft 

Utsläppen till luft är försumbara, nästan bara vatten. Vad Ytteknik vet om så har inget 
företag blivit tvingad att göra något åt utsläppen, så små är de. De ligger under alla 
gränser och ingen rening med till exempel filter behövs. Eftersom fosfateringssteget 
ska värmas upp lite (30-35 grader) så avgår föreningar lite lättare än vid ingen 
uppvärmning alls. De utsläpp som trots allt sker kan vara mycket små kvantiteter 
alkalinitet, nedbrytbara tensider och fosfater. Inget miljöskadligt utsläpp sker till luft. 

4.3.2 Utsläpp till vatten 

Inget utsläpp till vatten. 

4.3.3 Avfall 

Kemikalierna hålls kvar i lösning i badet. Den bildar inget slam och renar sig då inte 
själv. Därför ”dör” badet till slut av egen förorening. Badet kan bytas allt på en gång 
eller batchvis. Om byte sker batchvis fås ett jämnare resultat då badet får en jämnare 
kvalitet. Baden går till destruktion eller till ett eget reningsverk som ofta installeras 

                                                      

3 Total mängd brännbart avfall 2007 var 170 ton. 
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ihop med att anläggningen byggs. Egen reningsanläggning används av de flesta 
verksamheter idag. Utöver detta behöver badet rengöras ungefär en gång per år. 
Järnfosfateringen ger ungefär lika stor föroreningsmängd som Oxsilan vilket då blir 
ungefär 1,2 ton. (Se 4.4.3) 

4.3.4 Energi 

Energiåtgången vid järnfosfatering är lägre än vid zinkmanganfosfatering med 
anledning av att processen innehåller färre aktiva steg och förre sköljsteg.  

4.4 Zinkmanganfosfatering 

Zinkmanganfosfatering kräver en större anläggning än de övriga på grund av att den 
innehåller fler steg. Processen har förhållandevis stora miljöproblem, med mycket 
metallslam som måste till deponi. I gengäld är det den förbehandling som ger bäst 
korrosionsskydd. 

4.4.1 Utsläpp till luft 

Utsläppen till luft är försumbara, nästan bara vatten. Ingen har blivit tvingad att göra 
något åt utsläppen, så små är de. De ligger under alla gränser och ingen rening med 
exempelvis filter behövs. De utsläpp som trots allt sker kan vara lite, lite alkalinitet, 
nedbrytbara tensider och fosfater. Inget miljöskadligt utsläpp sker till luft. 

4.4.2 Utsläpp till vatten 

Inget utsläpp till vatten. 

4.4.3 Avfall 

Ett miljöproblem med metoden är att zinkmanganfosfatering bildar mycket slam som 
innehåller bland annat zink, nickel, mangan och fosfater. I och med att slammet 
sjunker till botten och kan tas omhand kan man säga att metoden renar sig själv 
genom att den bildar slam. I teorin behöver baden bara bytas runt vart 10:e år. Hur 
mycket slam som bildas är svårt att säga i förväg och för att få ett värde måste 
mätningar göras efter installation. Som ett godtyckligt värde att gå efter kan man räkna 
med att 3 g torrt slam bildas per kvadratmeter. I praktiken finns inget torrt slam och 
dessutom förutsätts släta ytor. De kakor som man brukar få ut består av ungefär 40 % 
slam och 60 % vatten. Här räknar man med ett slam på 6-7 g/m2 yta. Eftersom 
gjutjärnsytan är skrovlig och alltså har mycket större yta så får man räkna med i alla fall 
det dubbla. 
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Då produktion antas öka med 80 %4 innebär det en slammängd mellan 7 och 8 ton 
under ett år som måste skickas till destruktion. 

I zinkmanganfosfatering ingår fler uppvärmda steg än i de övriga. Vattentemperaturen 
ska vara runt 50 grader. Processen ger slam i värmeväxlare.  

Det går åt mycket mer kemikalier för zinkfosfatering än för järnfosfatering och 
Oxsilan och större avfallsmängd bildas också. Järnfosfatering och Oxsilan bildar 
ungefär lika mycket avfall. 

Det går åt starka kemikalier för att rengöra anläggningen. Det bildas starka 
beläggningar och de måste lösas upp kemiskt. För att rengöra anläggningen används 
lut och för att rena värmeväxlaren används starka syror som salpetersyra och 
svavelsyra. Denna metod kräver som sagt mycket mer underhåll och rengöringen 
måste göras var tredje till fjärde dag. 

4.4.4 Energi 

Vid en produktionsökning med 50 % i gjuteriet och 80 % i de övriga avdelningarna 
kalkyleras energiåtgången för målningen uppgå till 5,1 GWh inklusive ED-lackering (se 
bilaga 1). 

Eftersom zinkmanganfosfateringen har fler bad så har de också fler pumpar. Av den 
anledningen går det åt mer energi för att hålla dessa igång.  

4.5 Oxsilan 

4.5.1 Utsläpp till luft 

Föroreningar avgår lättare när processen värms upp. Eftersom Oxsilansteget körs vid 
rumstemperatur och inte behöver värmas upp avgår inte heller några föroreningar. 
Utsläppen till luft är försumbara, nästan bara vatten. Hittills har ingen blivit tvingad att 
göra något åt utsläppen, så små är de. De ligger under alla gränser och ingen rening 
med exempelvis filter behövs. Det finns inget miljöskadligt som kan ge utsläpp till luft.  

Eftersom ångan innehåller mer föroreningar ju högre temperaturen är så är det bra om 
det inte behöver värmas upp. Ytteknik QP3 (b) påstår att Oxsilan absolut inte 
innehåller någonting eftersom det inte värms upp.  

                                                      

4 Uppskattad behandlad yta 2007 var 330000 m2. Vid produktionsökning förväntas ytan bli 
594000 m2. 
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4.5.2 Utsläpp till vatten 

Oxsilan kan fällas med kalk och det behövs då stora mängder av råvaran. Vattnet går 
sedan ut i avloppsnätet och reningsverket kan acceptera det, beroende på vad de har 
för ingående avloppsvatten. Idag är det vanligare med indunstare. Tidigare har det 
varit en stor ekonomisk skillnad mellan alternativen men idag är de kostnadsmässigt 
likvärdiga. Idag när nya anläggningar anläggs brukar man inte använda sig av fällning 
med kalk utan föredrar nästintill alltid indunstare.  

Så med förutsättningen av indunstare används så blir det inga utsläpp till vatten. 

4.5.3 Avfall 

Oxsilan innehåller små mängder alkohol och zirkonium, ZrSiO4. Baden behöver sällan 
bytas precis som för zinkmanganfosfatering.  

Oxsilanprocessen ger väldigt lite föroreningar, mindre än 0,1g/m2. Zirkoniumet blir till 
slam som måste skickas till deponi. Eftersom gjutjärn har skrovlig yta och gjutjärn är 
reaktivt och reagerar lite extra kan en dubblering av föroreningarna antas. Detta skulle 
då ge en föroreningsmängd på 1,2 ton5. 

Ungefär en gång per år behöver processen rengöras. 

4.5.4 Energi 

Energiåtgången med Oxsilan är lägre än vid zinkmanganfosfatering med anledning av 
att processen innehåller färre aktiva steg, lägre temperatur och färre sköljsteg.  

Förbehandlingen har inte lika många steg som zinkmanganfosfateringen och därmed 
inte lika många pumpar som kräver energi. Förbehandlingen behöver inte heller 
värmas upp, vilket spar energi. 

4.6 ED-lackering 
Exempel på kemikalieåtgång: 1 kg lack (mixad produkt, utan vatten) räcker till att 
belägga produkten med ett lager på 22µm på ungefär 14 m2. (ED-Lack AB) 

4.6.1 Utsläpp till luft 

Utsläppen till luft består utav VOC. Lösningsmedelsgraden är ungefär 1% av alla 
kemikalier. En åtgärd som oftast används idag är att en katalysator ansluts till 
härdugnen, som förbränner de flyktiga organiska ämnena, varpå nästintill inga VOC-
utsläpp sker. (ED-Lack AB) 

                                                      

5 Beräknat på en yta på 594000 m2. 
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Enligt Candor Sweden är utsläppen till luft så små att det inte ställs några krav på 
rening. 

4.6.2 Utsläpp till vatten 

Systemet är helt slutet så inga utsläpp till vatten sker. Vatten sugs upp från lacktanken 
och pumpas genom ett ultrafilter. Den rena vätskan går sedan till det sista sköljsteget. 
All färg (99,9%) återanvänds i processen. (ED-Lack AB) 

4.6.3 Avfall 

Hos ED-Lack återanvänds all färg och därmed bildas heller inget avfall som måste 
omhändertas. 

Candor Sweden låter vattnet passera en jonbytare eller ett ultrafilter för att ta upp 
resterna som är försvinnande lite jämfört med fosfateringen (99,5 % kommer från 
fosfateringen).  

Candor Sweden berättar också att olika Oxsilan ger olika verkan på ED-lacken. Det 
forskas på detta för närvarande bland utvecklare av ED, och inget besked kan ges nu. 

4.6.4 Energi 

Härdugnen drar den stora mängden energi. Exempelvis har ED-LACK 200000 m2/år 
som drar 900000 kWh. Effekten ligger kring 280 kW. Lite missvisande då det är en 
annan verksamhet men kan ändå ge ett hum. Om ITT Water & Wastewaters pumpar 
har en tjocklek liknade ED-LACKs och effekten är densamma kan 
energiförbrukningen antas bli 2-3 GWh6. När ED-lack härdar måste godset uppnå en 
homogen temperatur under en viss tid. Om godset är tjockt i en enda så är det den 
som begränsar hur länge godset måste härdas. Tjocka gods kan därmed dra mycket 
energi. 

                                                      

6 Beräknat på en yta på 594000 m2. 
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5. Sammanfattning av metoderna 
Tabell 3: Jämförelse av de olika metoderna. 

METOD UTSLÄPP 
TILL LUFT 

UTSLÄPP 
TILL 
VATTEN

AVFALL ENERGI 

Nollalternativ 29 ton VOC 
(med den 
reningskapacitet 
som finns idag) 

Inget • 1,1 ton VOC till 
destruktion  

• 12-15 ton brännbart 
avfall (filter för 
överbliven färg) 

• 13-16 ton farligt avfall 

3,4 GWh 

Fe- 
fosfatering 

Försumbart Inget • Ca 1,2 ton avfall 
(förorenade bad som 
behöver bytas) 

Lägre än 
ZnMn 

ZnMn- 
fosfatering 

Försumbart Inget • 7,1- 8,3 ton slam 
(innehåller Zn, Ni, Mn, 
fosfater mm)  

• Mycket 
rengöringskemikalier 

5,1 GWh 
(avser 
ZnMn + 
ED) 

Oxsilan Inget Inget • Ca 1,2 ton (inget farligt 
avfall) 

Lägre än Fe 
och ZnMn 

ED Försumbart Inget Inget  

Fe- 
fosfatering + 
ED + 
täckmålning 

267 ton VOC Inget • Ca 1,2 ton avfall 
(förorenade bad som 
behöver bytas) 

• 1,1 ton VOC till 
destruktion  

• 9-11 ton brännbart avfall 
• 11-14 ton farligt avfall 

 

ZnMn- 
fosfatering + 
ED + 
täckmålning 

263 ton VOC Inget • 7,1- 8,3 ton slam 
(innehåller Zn, Ni, Mn, 
fosfater mm)  

• Mycket 
rengöringskemikalier 

• 1,1 ton VOC till 
destruktion  

• 9-11 ton brännbart avfall 
• 11-14 ton farligt avfall 

5,1 GWh 
(avser 
ZnMn + 
ED) 

Oxsilan + 
ED + 
täckmålning 

263 ton VOC Inget • Ca 1,2 ton (inget farligt 
avfall) 

• 1,1 ton VOC till 
destruktion  

• 9-11 ton brännbart avfall 
• 11-14 ton farligt avfall 

 

                                                      

7 Nollalternativ - ”Gjuteriets miljöeffekter vid produktionsökning med dagens metod”. Det 
senare ersätter bara gjuteriet och avser bara utsläpp från gjuteriet. 

    Klara Beckeman  30 

 



6. Diskussion och slutsatser 
Det är inte helt lätt att enkelt dra slutsatsen att ett specifikt alternativ är det klart bästa 
valet ur miljöhänsyn. Ny teknik förbättrar ständigt produkter samt processer och det 
går stadigt framåt i utvecklingen. Något som flera dock är överens om är att nya 
alternativ idag, oavsett vilket man väljer, alltid är bättre än de som har några år på 
nacken. Dessutom har de tre studerade förbehandlingarna bättre korrosionsskydd än 
dagens alternativ, vilket kan leda till mer långlivade produkter (något man alltid ska 
sträva efter ur miljösynpunkt). 

Kan täckmålning utebli är det en stor fördel. De stora utsläppen till luft uteblir då och 
företaget slipper en stor del avfall. 

Om man ser till utsläppen av VOC till luft så är de nya alternativen så gott som fria 
från utsläpp. Idag släpps drygt 10 ton VOC ut till luft. Här kan man alltså reducera 
utsläppen helt genom att byta till något av de tre nya alternativen. Om nollalternativet 
väljs eller någon av de tre nya metoderna men med täckmålning som följd, kommer 
utsläppen av flyktiga organiska kolväten till luft överskrida det tak på 15 ton per år 
som företaget har tillstånd för idag. Detta gränsvärde får inte överskridas. I dessa fall 
måste företaget i sådana fall utöka reningskapaciteten för att få ner utsläppen av VOC. 
Anledningen till att utsläppen blir så stora är att produktionen kommer vara igång när 
reningen regenereras och utsläppen går då rakt ut utan att renas. Detta kan åtgärdas 
genom att införskaffa ett zeolitfilter till. När det ena renar så regenereras det andra. 
När det första filtret är fullt går luften in i filtret som är tomt och det fulla kan 
regenereras. Frågan är om företaget trots denna åtgärd klarar kravet på utsläpp vid en 
80- procentig produktionsökning. De avdelningar som idag inte är anslutna till 
reningen bör anslutas för att möjlighet att klara gränsvärdena ska finnas. 

Det går åt mycket mer kemikalier för zinkmanganfosfatering än för järnfosfatering och 
Oxsilan. Eftersom ett av ITT Water & Wastewaters ESH- mål är att minska 
användningen/förbrukningen av kemikalier så talar ju det för att välja bort 
zinkmanganfosfateringen. Å andra sidan så är zinkmanganfosfateringen den 
förbehandling som ger bäst korrosionsskydd. Det kanske i längden innebär att de 
zinkmanganfosfaterade produkterna håller längre varpå man sparar in miljöpåverkan 
på att inte behöva tillverka och ersätta lika många produkter som de som är 
järnfosfaterade och de som behandlats med Oxsilan. Utöver större mängd kemikalier 
ger zinkmanganfosfateringen även en stor mängd slam årligen som måste omhändertas 
och skickas iväg till SAKAB. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att när 
produkterna slits under användning nöts ytskiktet bort och går ut i recipienten. Här är 
Oxsilan bättre än zinkmanganfosfatering eftersom den sistnämnda innehåller ämnen 
som ger mer långlivade negativa effekter på miljön. 

Precisa mängder på energiförbrukning för de nya alternativen kan leverantörer inte 
svara på. Det skiljer sig mycket från anläggning till anläggning och besked kan inte ges 
förrän processen är på plats och intrimmad och går som den ska. Först då kan man se 
det verkliga avfallet och energiåtgången. Därför finns det mycket som är tvivelaktigt 
när det gäller energiberäkningarna. Endast en dags mätningar på hur mycket energi de 
olika målningsanläggningarna gjorde av med som rör målningen är utförda. Utifrån 
detta har en årsförbrukning räknas ut. Självklart blir felmarginalen otroligt stor, men 
det är de enda mätningar som finns att utgå från. Det har ändå kontrollerats hur 
normal produktionen var den dag mätningen genomfördes för att få lite säkrare svar. 
Men som sagt, att jämföra med dessa värden kan bli mycket felvisande och ska inte tas 
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på för stort allvar. Klart är i alla fall att zinkmanganfosfatering kräver mer energi än 
järnfosfatering, Oxsilan och nollalternativet. Detta på grund av att 
zinkmanganprocessen innehåller fler processteg och fler steg som måste värmas upp.  

Efter att ha tittat i säkerhetsdatabladet har jag sett att av de målningskemikalier som 
används idag innehåller de flesta riskfraser som finns med på företagets svarta lista. I 
elektrodepositionen ingår två kemikalier som innehåller riskfraser som finns med på 
svarta listan. Zinkmanganfosfateringen har riskfraser i både svarta och grå listan, 
medan Oxsilan inte finns med på varken svarta eller grå listan. Med hänsyn till detta så 
är Oxsilan + ED- lack den metod som har minst riskfraser på svarta listan. 

Med hänsyn till miljöeffekterna så anser jag ändå att Oxsilan följt av ED-lackering är 
det bästa alternativet. Energiförbrukningen är lägst för Oxsilan av de tre nya 
metoderna och det är troligt att det är lägre än nollalternativet. I Oxsilanprocessen 
ingår färre processteg och ingen uppvärmning behövs till skillnad från järn- och 
zinkmanganfosfateringarna. Oxsilan ger i princip inget slam vilket inte heller ED- 
lackeringen gör, så avfallsmängderna blir små. Likaså skulle företaget eliminera sina 
utsläpp av VOC till luft genom att byta till denna metod. Genom att få bort VOC 
följer man det svenska miljömålet Frisk luft där VOC och marknära ozon ska minska 
till år 2010. 
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ITT:s black and grey list 

Reduktionsplan 2007 enligt NFS 2001:11, Ingemo Fahlstedt (070337) 

Reserapport Componenta Främmesta AB 

Muntliga källor på ITT Water & Wastewater: 
Fahlstedt, Ingemo. Miljöchef. ITT Water & Wastewater 
Gross, Roland. ESH-koordinator. ITT Water & Wastewater. 
Johansson, Benny. Coor Service Mangaement. 
Karlsson, Erling. Ansvarig för avfallshantering. ITT Water & Wastewater. 
Rehn, Per-Olof. Projektledare. ITT Water & Wastewater. 
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http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer---andra-styrmedel/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer---andra-styrmedel/
http://www.skelack.se/system/visa.asp?HID=152&FID=219&HSID=1451&ActMenu=1484&ActSubMenu=1547
http://www.skelack.se/system/visa.asp?HID=152&FID=219&HSID=1451&ActMenu=1484&ActSubMenu=1547
http://www.pulverlack.se/system/visa.asp?HID=382&FID=428&HSID=4839
http://www.vbg.se/sv/news/press/2001/vbgs_produkter_far_markna_1/index.xml
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6konsekvensbeskrivning
http://www.ytteknik.com/zinkfosfat.html
http://www.ytteknik.com/resources/korrosionsklasser.pps


    Klara Beckeman  35 

 

8. Bilagor 
Bilaga 1: Energiberäkning 

Bilaga 2: Färgåtgång  



BILAGA 1 (antal sidor: 1) 
Energiberäkning 

Energiberäkning över målningen på ITT Water & Wastewater i Lindås. 

  

kWh/dag Produktions- 
dagar/år 
uppgett 
av personalen 

Normal 
produktion 
under mätning 

kWh/år 
(2007) 

Produktions- 
ökning 

Energi- 
ökning 

kWh/år vid 
prod.ökning 

Gjuteri 1900 220 ja 418000 50 % 1,4 585200 
PVC måln.2 650 225 ja 146250 80 % 1,7 248625 
PVC måln. 
skåp 900 225 ja 202500 80 % 1,7 344250 

PVS måln. 1200 225 
80-90% av 
normalt 317650 80 % 1,7 540005 

PVS tvätt 1600 225 
80-90% av 
normalt 423530 80 % 1,7 720001 

PVT måln. 180 227 ja 40860 80 % 1,7 69462 
PVT tvätt 1700 227 ja 385900 80 % 1,7 656030 
Special 600 220 ja 132000 80 % 1,7 224400 
Total     2066690   3387973 
        2,1GWh     3,4GWh 
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Bilaga 2 (antal sidor: 1) 
 
Färgåtgång 

 

Benämning Gjuteri PVC PVS PVT Special Totalt 
FÖRTUNNING Xylen -856 0 0 0 -274   
FÖRTUNNING 401 0 -1237 -1688 -1780 -667   
GRUNDFÄRG Temazink EE 0 0 0 0 -454   
GRUNDFÄRG Fontecryl AP (48126) 0 0 0 0 0   
TÄCKFÄRG Temachlor Navy Grey (31222) -2945 0 0 0 0   
TÄCKFÄRG Duasolid Navy Grey (57846) 0 -12454 -8555 -5984 -1948   
TÄCKFÄRG Pansarol Navy Grey 0 0 -28 -64 0   
TÄCKFÄRG Pansarol Svart 0 0 0 0 0   
TÄCKFÄRG Duasolid Svart 0 0 0 0 0   
TÄCKFÄRG Duasolid Blå 0 0 0 0 0   
TÄCKFÄRG Duasolid Grön 0 0 0 0 0   
HÄRDARE Duasolid (55904) 0 -6227 -4278 -2992 -974   
GRUNDFÄRG Temanyl PVB 0 0 0 -239 0   
  -3801 -19918 -14548,5 -11059 -4317 -53643,5 
       
GRUNDFÄRG Miljö 2000 Aqua Primer -23248 0 0 0 0  

 
Färg i gjuteriet utöver gjuterifärgen utgör 7 % av all färg. 
7 % av färg och lösningsmedel samt fast färg (6,1 +3,4) = 0,665 ton 
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