Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om

Provtagning av fordonstvättar
Kristianstads kommun har riktlinjer för utsläpp av vatten från fordonstvättar.
För de fordonstvättar som tvättar
minst 1 000 personbilar eller 200
större fordon per år gäller också
riktvärden. För att veta om avloppsvattnet klarar riktvärderna måste
vattnet provtas.

Om provtagningen
Provtagning ska ske minst en gång per år. Provtagningen bör vara flödesproportionell och ska tas som
ett samlingsprov under ett intervall av minst sex timmar. Ett alternativ till flödesstyrd provtagning är
tidsstyrd provtagning där delprover tas ut var femte minut eller tätare. Prov ska tas under normal-hög
belastning. Tvätthallen får inte rengöras i samband med provtagning.
När ska provet tas?
Provet ska tas under perioden 1 november-31 mars. Provet ska inte tas om oljeavskiljaren har tömts
nyligen. Det bör gå minst en månad mellan tömning och provtagning. Tvätten ska vara igång som vanligt under provtillfället. Anläggningen ska inte vara helt ny.

Var ska provet tas?
Prov ska tas på utgående behandlat tvättvatten. Provet ska tas före anslutningspunkten till kommunalt
avloppsnät/recipient, där hela vattenflödet från tvättanläggningen passerar men innan något annat
avloppsvatten tillkommer.
Vem ska ta provet?
Ett ackrediterat laboratorium eller en utbildad provtagare (enligt SNFS 1990:11, MS: 29, bilaga 1),
helst en oberoende part.
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Beräkning av vattenförbrukning och föroreningsmängd per bil
Vattenmätaren för tvätten ska avläsas före och efter provtagningen. Räkna också antalet bilar som
tvättas under provtagningen.
Gör så här:
1. Räkna ut vattenförbrukningen med formeln V=L/A
V = vattenförbrukning per bil
L = antal liter vatten som gick åt under provtagningen
A = antalet bilar som tvättades under provtagningen
2. Uppskatta vattenförlusten i systemet, så kallat meddrag (max 15 l/bil)
3. Räkna ut mängden för respektive förorening per bil där:
mängd förorening per bil = (V-meddrag) * halt
halt= analysresultatet från provtagningen (mg/l eller µg/l).

Beräkna också vattenförbrukning per bil under en vecka genom att dividera vattenförbrukningen
under 7 dygn med det antal bilar som tvättades under samma period.

Analys av provet
Analys av provet ska göras av ett ackrediterat laboratorium och genomföras enligt svensk eller internationell standard (ISO). Följande parametrar ska analyseras och redovisas:
•
•
•
•

Bly + krom + nickel (samlingsvärde)
Kadmium
Zink
Koppar

•
•
•
•

Oljeindex
Totalfosfor
BOD7
BOD/COD-kvot

Redovisning
Redovisningen för den senaste vintersäsongen ska skickas skriftligen till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, senast den 1 maj varje år.

Redovisning ska ske av
• förorening per fordon
• förorening per liter vatten (bifoga labbprotokollet)
• vattenförbrukning per bil under provtagningsperioden samt
• vattenförbrukning per bil under 7 dygn

Överskrids riktvärdena ska en redogörelse lämnas för vilka åtgärder som kommer att genomföras och
när de ska vara klara, för att värdena inte ska överskridas i fortsättningen. När åtgärderna har genomförts ska provtagningen upprepas.

