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Abstract 

The aim of my thesis is to obtain knowledge of textile wastewater and textile sludge from an 

environmental perspective, which can be used as a basis for the  ”Sweden Textile Water 

Initiative” guidelines for a sustainable sludge management. In my study I have mainly 

focused on textile dyes, salts and metals and their routes during wastewater treatment. 

This paper is partly a literature review, which I began by identifying the pollutants discharged 

from each textile process. Then I studied wastewater and sludge quality, environmental 

aspects, possible treatment and recycling methods. I have also tried to find existing type of 

guidelines in order to make comparisons. My thesis has a broad perspective and includes in 

addition to "end-of-pipe" solutions also alternative methods such as treatment of partial flow 

or substitution of harmful chemicals.  

Another important part of this study is a qualitative survey of more than 20 textile mills. The 

results show the extent of awareness and control on effluent and sludge issues. The survey has 

revealed that major improvements are needed in sludge management. 

Finally, I have proposed sludge guidelines at three levels, which will hopefully be helpful for 

STWI in evaluating their suppliers and showing a way towards a more sustainable sludge 

management.  
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Sammanfattning 
Syftet med mitt examensarbete har varit att inhämta kunskap om textilindustrins 

avloppsvatten och avloppsslam ur ett miljöperspektiv, vilket kan användas som underlag för 

att ta fram riktlinjer för en hållbar slamhantering. Tillsammans med min uppdragsgivare, 

arbetsgrupp 4 i Sweden Textile Water Initiative har jag valt tre viktiga ämnesgrupper att 

fokusera på: färger, salter och metaller. Jag har därför tittat närmare på dessa ämnens väg 

under avloppsreningen.  

 

Denna uppsats är dels en litteraturstudie, där jag har granskat tillgänglig litteratur kring 

textilindustrins avloppsvatten- och slamhantering samt miljöpåverkan. För att få en 

helhetsbild började jag med att kartlägga de föroreningar som släpps ut till avloppsvattnet från 

respektive textilprocess. Förutom att beskriva avloppsvattnets och slammets kvalitet, 

miljöaspekter och möjliga hanterings- samt återanvändningsmetoder, har jag även försökt att 

hitta befintliga (svenska eller utländska) riktlinjer för att göra jämförelser med. Genom att ta 

med alternativa lösningar som t.ex. rening av delflöde har jag också strävat efter att ge ett 

bredare perspektiv och visa att man kan förebygga föroreningen närmare källan i stället för en 

”end-of-pipe” lösning. Jag har även tittat på vilka möjligheter som finns för ersättning av 

skadliga och svårnedbrytbara kemikalier i textilprocesserna.  

 

Den andra viktiga delen av mitt arbete består av en kvalitativ enkätundersökning av 24 

utländska textilfabriker. Enkätsvaren har gett mig en bra nulägesbild avseende fabrikernas 

medvetenhet och kontroll kring avlopps- och slamfrågor. Undersökningen har visat på stora 

brister när det gäller kunskap om avloppsslammets innehåll och miljöpåverkan.  

 

Slutligen har jag föreslagit slamriktlinjer på tre nivåer, som förhoppningsvis kommer att bidra 

till att STWI effektivare kan bedöma sina leverantörers kunskaper om slamfrågan och visar 

vägen mot en mer hållbar hantering.   
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Förord 
Denna studie är genomförd på uppdrag av Lindex via förmedling av Miljöbron och är ett 

examensarbete vid Magisterprogrammet i tillämpad miljövetenskap på Högskolan i Halmstad. 

Arbetet har utförts under perioden april till november 2011.  

 

Jag vill tacka alla som bidragit till genomförandet av detta examensarbete. Mina handledare 

Sylvia Waara (Högskolan i Halmstad) och Anna Lindgren (Lindex) har varit till stor hjälp och 

jag är tacksam för alla deras värdefulla förslag och de intressanta diskussionerna. Jag vill även 

tacka alla STWI-medlemmar i Arbetsgrupp 4 som också bidragit med sina tankar och 

synpunkter, samt tog hand om utskick och insamling av enkäterna. Det har varit väldigt 

givande att delta i arbetsgruppens och STWI-grundarnas möten och jag har hela tiden känt att 

mitt arbete har varit uppskattat. 

 

Halmstad, 2012-09-15 

 

Zsofia Benes  
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Ordlista 
Aktivslamprocess: 

Detta är den vanligast förekommande metoden för biologisk rening av avloppsvatten. I stora 

luftningsbassänger får bakterier bryta ner biologiskt material. I den efterföljande 

sedimenteringsbassängen avskiljs slammet, en del av slammet pumpas tillbaka till 

luftningsbassängerna för att behålla en bakteriestam i processen, detta kallas returslam. 

Resterande slam pumpas till slamhanteringen, detta kallas överskottsslam. 

Antistatiska ämnen: 
Antistatiska ämnen används för behandling av material eller ytor för att förhindra eller minska 

statisk elektricitet, genom att göra materialet eller ytan svagt ledande. De baseras t.ex. på 

långkedjiga alifatiska aminer och amider, kvarternär ammoniumsalter, estrar av fosforsyra 

eller polyetylenglykolestrar osv.  

Aromatiska kolväten (arener): 

Aromatiska kolväten präglas av molekylära strukturer som kallas bensenringar där sex 

kolatomer är i kontakt med varje andra i en länkad ring. De har fått sitt gemensamma namn 

eftersom många av dessa föreningar avger särpräglade dofter. Det enklaste aromatiska 

kolvätet är bensen, C6H6. Andra enkla arener är naftalen, toluen och xylen.   

Bioackumulering: 
Ansamling av miljögifter i levande organismer.  

Biocid:  
Ett ämne som dödar levande organismer. T.ex. fungicid (svampdödande), algicid 

(algdödande), rodenticid (råttgift), insekticid (insektsgift), baktericid (antibakteriellt medel). 

BOD, BOD7 eller BOD5 (biochemical oxygen demand; biologisk syreförbrukning):  

Ett mått på mängden biologiskt nedbrytbart material i vatten. Det är en viktig parameter för 

att mäta vattenkvaliteten. BOD motsvarar mängden syre som förbrukas (under 7 eller 5 dygn) 

vid biologiskt nedbrytning av de organiska ämnena i ett vattenprov. Enhet: mg syrgas per 

liter. Vatten som innehåller hög halt av organiska ämnen kan ändå ha låg BOD om 

bakteriedödande kemikalier ingår bland föroreningarna. 

Carcinogen (cancerframkallande ämne): 
Ett carcinogent ämne kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. 

COD eller COD(Cr) (chemical oxygen demand; kemisk syreförbrukning):  

Ett mått på mängden syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska 

ämnen i vattnet. Det är en viktig parameter för att mäta vattenkvaliteten. COD används för att 

mäta den totala mängden syretärande ämnen i ett vattenprov. Enhet: mg syrgas per liter. 

COD(Cr) innebär att man tillsätter kaliumdikromat som oxidationsmedel. Hög belastning av 

COD i vatten kan innebära syrebrist, vilket medför att fisk och andra vattenlevande arter stöts 

bort. Förhållandet mellan COD och BOD kan i vissa sammanhang användas som ett mått på 

om vattnet innehåller giftiga ämnen. 
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Detergent (tvättmedel): 
Ett ytaktivt ämne (surfaktant) som underlättar bildning av emulsion. De utsträckta 

molekylerna har en hydrofob (ej vattenlöslig) och en hydrofil (vattenlöslig) ände.  

DO (dissolved oxygen): 

Anger mängden löst syre i vatten. 

DTPA (dietylentriamin pentaättiksyra, Cas nr 67-43-6): 

Komplexbildare, som används för sin förmåga att komplexbinda metalljoner. Vid färgning av 

textilier kan komplexbildare undvika att metalljoner stör färgprocessen så att tyget blir 

flammigt. 

EDTA (etylendiamintetraättiksyra, Cas-nr 60-00-4):  
En artificiellt framställd syra, en av de mest använda komplexbildarna. Komplexbildare 

används för sin förmåga att komplexbinda metalljoner. Vid färgning av textilier kan 

komplexbildare undvika att metalljoner stör färgprocessen så att tyget blir flammigt. 

Ekotoxicitet: 

Ett mått på hur giftigt ett ämne är för djur och växter i olika ekosystem. Ämnen kan påverka 

på en mängd olika sätt, och olika ekosystem kan vara olika känsliga för olika ämnen, 

beroende på hur dessa sprids och tas upp. 

Eutrofiering (övergödning): 
Eutrofiering innebär att växternas primärproduktion ökar som en följd av att tillgången på 

näringsämnen har ökat. Det kan uppstå på grund av mänskliga utsläpp av för mycket gödande 

växtnäringsämnen (kväve, fosfor) i mark och vattendrag, men kan även vara naturlig 

utveckling. Följderna kan bli algblomning och påföljande syrebrist. Övergödningen ökar 

takten på igenväxningen av sjöar och gör så att sjön snabbare övergår i en våtmark. 

Fenol: 

Fenol eller karbolsyra, C6H5OH, är en kemisk förening bestående av en bensenring med en 

hydroxylgrupp vid en av kolatomerna. Det är starkt frätande och mycket giftigt. Fenol är det 

enklaste ämnet i ämnesklassen fenoler. 

Genotoxiska ämnen: 
Giftiga ämnen som skadar arvsmassan. 

H14-kriteriet: I Avfallsförordningens bilaga 1 finns en lista över de egenskaper som gör att 

avfall ska anses vara farligt avfall. Dessa betecknas H1-H15. H14, ekotoxiskt, beskrivs enligt 

följande: ”avfallet utgör omedelbart eller på sikt en risk för en eller flera miljösektorer”.  

Halogenerade organiska föreningar (AOX): 
Organiska föreningar bestående av kol och väte, där en eller fler av väteatomerna har ersatts 

med någon halogen som klor, brom, fluor eller jod, för att bli mer stabila och svårnedbrytbara. 

AOX (= adsorberbar organisk halogen) är ett mått på den samlade förekomsten av alla 
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organiskt bundna halogener. Verksamheter där klorin förekommer (t.ex. trä-, pappersmasse-, 

textilindustrier) släpper ut halogenerade organiska ämnen.  

Konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga): 

Ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning. Konduktivitet beror på 

mängden lösta joner i vattnet. Nuvarande enhet är SI-enheten mS/m (egentligen S/m, men för 

att få mer lätthanterliga värden används mS/m), medan den äldre metoden använde sig av 

µS/cm. 1 mS/m = 10 µS/cm. 

Mercerisering: 

Mercerisering innebär behandling av cellulosafibervaran med stark lut under samtidig 

sträckning, för att ge fibern ökad glans, styrka och förbättra färgupptagningen och den 

allmänna reaktiviteten. 

Mutagen: 
Ett mutagent ämne kan orsaka mutationer, d.v.s. förändra den genetiska informationen hos en 

organism. 

ATA (nitrilotriättiksyra, Cas-nr 5064-31-3): 

Komplexbildare, som används för sin förmåga att komplexbinda metalljoner. Vid färgning av 

textilier kan komplexbildare undvika att metalljoner stör färgprocessen så att tyget blir 

flammigt. 

Pektin: 
En polysackarid (högmolekylär kolhydrat), som finns i cellväggar hos växter och vissa 

bakterier. Det förekommer t.ex. i frukt och därmed många livsmedel.  

pH:  
Ett logaritmiskt mått på surhetsgraden, d.v.s. mängden H+-joner (egentligen H3O

+-joner) i en 

lösning. Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Eller ju lägre 

pH, desto högre aciditet, ju högre pH, desto högre alkalinitet. Lösningar som har pH 7 (vid 25 

°C) kallas neutrala. 

Recipient: 
I avloppssammanhang är recipient den natur (vattendrag, sjö, hav, mark osv.) som tar emot 

det renade eller orenade avloppsvattnet. 

Salinitet: 
Mängden lösta salter i vattnet. 

Salter: 
Jonbundna kemiska föreningar, som består av positivt laddade katjoner, och negativt laddade 

anjoner. Exempel är natriumklorid NaCl (koksalt) som består av katjonen Na+ och anjonen Cl-

. Lösningar av salt i vatten kallas elektrolyter. Elektrolyter såväl som smälta salter leder 

elektricitet. 
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Suspenderade ämnen:  

Partiklar som hålls svävande, uppslammade i vattenfas.  

Synergieffekt: 
Synergi är när två eller flera influenser tillsammans bildar en starkare influens än vid direkt 

addition, d.v.s. de förstärker varandras effekter.  

TDS (total dissolved solids): 

Anger totala mängden lösta ämnen i vatten.  

Teratogen:  
Ett teratogent ämne kan orsaka fosterskador.  

TSS (total suspended solids): 
Anger totala mängden suspenderade ämnen i vattnet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en värld där naturresurserna förbrukas i en oerhörd takt och där bristen på råvaror – 

särskilt rent färskvatten – ständigt ökar. Om näringslivet vill behålla samhällets förtroende 

behövs det markanta förändringar för att kunna uppfylla kraven på hållbarhet, såväl i den egna 

verksamheten som i leverantörernas processer. (Swedish Water House, 2011-05-21) 

Textilindustrin är en vattenintensiv bransch, i och med att det huvudsakliga mediet för 

färgning, slutbehandling av textilier och avlägsning av orenheter är vatten. Ur miljöperspektiv 

är det därför den utsläppta vattenmängden, samt de kemikalier som det för med sig som är av 

störst betydelse. För varje ton tyg som tillverkas förbrukar industrin 20-350 m3 vatten. Allt 

högre krav ställs på tillåtna utsläppsmängder, som innebär även ett krav på förbättrade 

reningstekniker, eller i många fall – där inga reningskrav fanns tidigare – blir industrier 

tvingade att installera egna reningsanläggningar. Även återanvändning av renat 

processavloppsvatten blir mer och mer aktuellt både med tanke på de ökande vattenpriserna 

och skyddet av naturliga vattenresurser. (Brik et al., 2006) 

 

Sweden Textile Water Initiative (STWI) är ett initiativ som startade 2010 när 23 svenska 

textil- och läderföretag gick samman för att lära sig mer om vattenanvändningen i 

produktionsprocessen med syftet att ta fram riktlinjer för en hållbar vattenhantering hos 

leverantörerna. Idag består STWI av ett trettiotal svenska textilföretag som har delats in i 5 

arbetsgrupper kring olika områden så som produktionsteknik, val av råmaterial, vattenrening, 

slamhantering och politiskt engagemang. Inledningsvis – under projektets första två år - ligger 

fokuset på processen ”från fiber och läder till färdig produkt”, men det finns planer på att 

senare även undersöka andra aspekter som jordbruk, transporter, tvätt och återvinning. I 

Arbetsgrupp 4 ingår företagen Lindex, ICA, Hemtex, MQ, Gekås och Nyblom o Kollén, som 

har fått i uppgift att undersöka vattenhanteringen genom hela processen. STWI planerar att 

introducera de nya riktlinjerna år 2012. (Swedish Water House, 2011-05-21) 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att bidra med underlag för framtagande av 

riktlinjer angående hantering av avloppsslam från textilindustrin. Dessa riktlinjer kommer att 

hjälpa de svenska textilföretagen att vägleda sina leverantörer i produktionskedjan. Efter att 

STWI tillsammans sammanställt arbetsgruppernas resultat och formulerat lämpliga riktlinjer 

kommer allt framtaget material – bl. a. denna uppsats – att sparas i en gemensam 

kunskapsdatabas där alla medlemmar i STWI har möjlighet att söka och hämta information. 

Underlaget som presenteras i detta arbete består dels i litteratursammanställning kring 

följande frågor: 

- metoder för rening och eventuell återcirkulering av textilindustrins processavloppsvatten 

- textilslammets innehåll och miljöpåverkan 
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- behandlings- och återanvändningsmetoder för textilslam 

- påverkan av val av processkemikalier på avloppsvattnets och slammets innehåll  

I arbetet ingår även en kvalitativ undersökning av avlopps- och slamfrågor vid olika industrier 

i de huvudsakliga produktionsländerna. En sammanställning av enkätsvaren är tänkt att ge en 

fingervisning av nuläget inom textilindustrins avlopps- och slamhantering och visar var behov 

av förbättringar finns. Med hjälp av enkätsvaren och litteratursammanställningen kommer jag 

även att ge förslag på lämpliga nivåer för riktlinjerna. 

1.3 Material och metoder 

I litteraturstudien behandlas relevanta vetenskapliga artiklar som har funnits i Science Direct, 

Web of Science och Google Scholar. De använda sökorden var ”textile”, ”textile mill”, 

”wastewater”, ”wastewater treatment”, ”sludge”, ”sludge management”, ”chemical”, ”dye” 

and ”salt”. 

 

Enkäten bestod av 24 frågor, uppdelade i fyra ämnesområden, med undantag av enkäten som 

skickats ut av ICA där 28 st frågor skulle besvaras. De undersökta utländska textilfabrikerna 

hade valts ut av uppdragsgivarna och består i deras leverantörer i viktiga tillverkningsländer 

såsom Kina, Bangladesh, Indien, Indonesien och Portugal. Enkäterna skickades ut via e-post 

och i de allra flesta fallen var det de svenska textilföretagen själva som hade direktkontakt 

med dessa fabriker.  

Även några svenska textilfabriker fick enkätutskicket, dessa hade valts ut med hjälp av egen 

företagssökning på internet eller utifrån andra företags rekommendationer. Undersökningen 

skedde via e-post. De få svar jag fick in var mestadels inte relevanta för mitt arbete. Några av 

dessa skickar processavloppsvattnet direkt till det kommunala avloppsnätet, och en fabrik 

hade inga våtprocesser. En intressant industri, Ekelund Linneväveriet i Horred skulle kunna 

undersökas vidare eftersom de har slutet, avloppsfritt system och använder regnvatten i sin 

produktion. Jag hade dock inte möjlighet att fördjupa mig i deras reningsprocesser p.g.a. 

tidsbrist.  

1.4 Avgränsning 

Vid beskrivning av textiltillverkningens huvudsakliga processer har jag främst beaktat 

textilindustrier som tillverkar bomullstextilier. Bomull är det allra vanligaste materialet för 

textilier i världen, och det finns således mest litteratur tillgängligt om dess produktionssteg 

och kemikalieutsläpp.  

Vid litteratursammanställningen har jag främst beaktat utsläpp av tre ämneskategorier: färger, 

salter och metaller. Färger utgör ett stort och komplext problemområde och det finns relativt 

mycket material tillgängligt i artikeldatabaser kring deras egenskaper, rening och påverkan. 

Ämnesgrupperna salter och metaller har valts ut av mina uppdragsgivare för att få mer klarhet 

i deras väg vid reningsprocesserna samt miljöpåverkan. 
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Vid beskrivning av reningsmetoder och slamhantering har jag både tagit med tekniker som är 

befintliga och utprövade i industriell skala, och sådana som endast har testats i 

laboratorieskala eller pilotförsök. Jag har noterat i den löpande texten vilken skala tekniken 

har prövats i, i de fall där det tydligt framgick i studierna. 

De utländska textiltillverkare som kontaktats har valts ut av de svenska företagen, och viktiga 

aspekter vid valet var följande: 

- fabriken är deras leverantör, 

- de har våtprocesser i tillverkningen, och 

- de antas ha egen reningsanläggning för behandling av processavloppsvattnet. 

Jag har därmed inte studerat de industrier som släpper sitt orenade processavloppsvatten till 

det kommunala avloppsnätet, och inte heller fördjupat mig i de krav och riktlinjer som gäller 

för sådana utsläpp.  

1.5 Textilindustrins huvudsakliga processer 

 

Fiberberedning och spinning ger inte upphov till några större mängder processavloppsvatten. 

Vid klistring (slashing/sizing) tillsätts klisterämnen som stärkelse, polyvinylalkohol och 

karboxymetyl-cellulosa för att ge styrka till materialet. Det förstärkta bomullstyget går 

vanligtvis igenom följande ”våta” förbehandlingssteg inför vidare bearbetning: avklistring 

(desizing), blekning (bleaching), tvätt/urkokning/bykning (scouring) och mercerisering 

(mercerising). De efterföljande stegen är färgning (dyeing), tryck (printing) och 

finishing/efterbehandling (finishing), vilket följs av konfektionering där det färdiga tyget 

skärs till och sys. Blekning kan uteslutas på denim, varor som ska vara starkt färgade och ull. 

Avklistring tillämpas inte på stickade tyger. (dos Santos et al., 2006; Olsson et al., 2009) 

Viskos förbehandlas vanligtvis genom alkalisk behandling och urkokning, ibland genom 

mercerisering. Förbehandlingen av syntetmaterial (t.ex. polyester) innebär en behandling i en 

alkalisk lösning för att avlägsna klisterrester. (Olsson et al., 2009) 

 

2. Processavloppsvattnets innehåll och miljöpåverkan 
 

Enligt dos Santos et al. (2006) och Babu et al. (2007) släpper de olika våtprocesserna ut 

följande vattenförorenande ämnen:  

Klistring: BOD (biologisk syreförbrukning), COD (kemisk syreförbrukning), metaller, rester 

av rengöringsmedel, klistermedel 

Avklistring: BOD från vattenlösliga klistermedel, syntetiska klistermedel, lösningsmedel, 

biocider, antistatiska ämnen, enzymer, stärkelse, vaxer, ammoniak 

Blekning: väteperoxid, halogenerade organiska föreningar (AOX), natriumsilikat eller 

organiska stabiliseringsmedel, högt pH 

Tvätt: rester av antibakteriella ämnen och insekticider, NaOH (natrium-hydroxid), detergenter 
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(ytaktiva ämnen, tvål), fett, oljor, pektin, vax, lösningsmedel för stickning, 

slutbehandlingsmedel för spinning, antistatiska ämnen, klisterämnen, använda lösningsmedel 

Mercerisering: högt pH, NaOH och andra salter 

Färgning: metaller, salter, ytaktiva ämnen, toxiska substanser, organiska hjälpämnen, 

katjoniska ämnen, färger, BOD, sulfider, aciditet/alkalinitet, använda lösningsmedel, 

formaldehyd 

Tryck: suspenderade partiklar, urea, lösningsmedel, färger, metaller, värme, BOD, skum 

Finishing: BOD, COD, suspenderade partiklar, toxiska substanser, använda lösningsmedel  

Huvuddelen av föroreningarna är organiska ämnen, vilket även framgår i Tabell 1 (se nedan). 

 

Tabell 1. Kategorisering av föroreningar som finns i textila processavloppsvatten 

Kategori Föroreningstyp 

Organiska föreningar BOD, COD, enzymer, stärkelse, vaxer, halogenerade 
organiska föreningar, organiska stabiliseringsmedel, 
detergenter, tvål, fett, oljor, pektin, ytaktiva ämnen, 
organiska hjälpämnen, färger, formaldehyd, urea 

Oorganiska ämnen Ammoniak, metaller, väteperoxid, natriumsilikat, NaOH, 
salter, sulfider 

Ospecificerade/blandade 
ämnesgrupper 

Rengöringsmedel, klistermedel, lösningsmedel, biocider, 
antistatiska ämnen, antibakteriella ämnen, insekticider, 
slutbehandlingsmedel, toxiska substanser, katjoniska 
ämnen, suspenderade partiklar, skum 

Övrig förorening Högt pH, aciditet/alkalinitet, värme 

 

Textilindustrin ger upphov till ett av de mest svårrenade processavloppsvattnen. En anledning 

till detta är en hög halt av suspenderat material och COD, beroende på sådana svårnedbrytbara 

och ofta toxiska substanser som tillsatser, detergenter, ytaktiva ämnen och färgämnen. Vattnet 

visar stora variationer när det gäller mängd, föroreningsgrad, pH och temperatur, utifrån 

kundernas beställningar, typ av tillverkade tyg och produktionsschema. Den stora variationen 

av olika fibrer, färger, processhjälpmedel och efterbehandlingsmedel gör att 

processavloppsvattnet har en enorm kemisk komplexitet och diversitet. (Selcuk, 2004) 

2.1 Färger 

Det finns idag fler än 100.000 tillgängliga färger på marknaden. Deras kemiska struktur gör 

att de är väldigt tåliga mot ljus, vatten och många kemikalier. Många färger är svåra att rena 

bort p.g.a. deras komplexa struktur och syntetiska ursprung. Färgmolekylen består av två 

huvudsakliga komponenter: kromoforerna, som avgör vilken färg produkten får, samt 

auxokromerna, som bl.a. bestämmer molekylens löslighet och ger den nödvändig affinitet för 

att kunna fästa på fibrerna. Färgerna visar stor strukturell mångfald och kan klassificeras 

enligt flera kriterier. Bland dessa finns t.ex. kemisk struktur, appliceringsmetod och 

vattenlöslighet. Utifrån den kemiska strukturen kan man skilja mellan sura, basiska, 

dispergerade, azo-, diazo-, antrokinonbaserare och metallkomplex-färger. Lösliga färger kan 
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vara sura, bet-, metallkomplex-, direkt-, basiska och reaktiva färger. Azo-, svavel-, kar- och 

dispergerade färger är däremot olösliga i vatten. (Gupta & Suhas, 2008; Robinson et al., 2001) 

 

Färginnehållet i vattnet medför stora risker för människans hälsa och miljön även i väldigt 

låga halter, och ger bl. a. upphov till estetisk förorening, eutrofiering och störningar i 

vattenmiljön. Det utgör en hälsorisk och kan orsaka illamående, blödningar, sår på hud och 

slemhinnor samt allvarliga skador på njurar, fortplantningssystem, lever, hjärna och det 

centrala nervsystemet. Många färgsubstanser och deras nedbrytningsprodukter har toxiska, 

mutagena, carcinogena eller teratogena egenskaper. (Prigionea et al., 2008; dos Santos et al., 

2006) 

 

De toxiska effekterna förekommer på olika nivåer av näringskedjan, från producenter (växter 

och alger) till sekundära konsumenter (t.ex. kräftdjur och fisk). Högst toxicitet har basiska 

(katjoniska) och diazo-direktfärger. Många färger innehåller bensidin och andra aromatiska 

substanser som är kända cancerframkallande ämnen. Färger med azo- och nitrogrupper 

reduceras i sediment eller i tarmsystemet och bildar toxiska aminer. Svavelfärger och 

sulfidhaltiga reduktionsmedel är mycket toxiska för vattenlevande organismer och 

mikroorganismer. Dessutom kan svavelväte bildas som under sura förhållanden orsakar dålig 

lukt och påskyndar korrosion. Några färgtyper har även benägenhet att bioackumuleras. Ca 

700 000 ton färgsubstanser produceras i världen årligen, varav 60-70 procent utgörs av 

azofärger. Azofärger används framförallt för gula, orangea och röda färger. (Ozturk et al., 

2008; Robinson et al., 2001)  

2.2 Salter 

En annan miljöfarlig ämnesgrupp som förekommer i textilprocessen är salter som oftast 

används i form av NaCl eller Na2SO4. Salt används i stor mängd vid infärgning av bomull för 

att fästa färgen, framförallt de reaktiva färgämnena, på tyget. Till 10 l bad används ca 300-600 

g, ibland upp till 1 kg salt. Eller till tillverkning av 10 ton textil kan upp till 6-8 ton salt 

användas. Saltet som följer med i processavloppsvatten ger upphov till en förhöjd klorid- 

respektive sulfidhalt och en högre halt lösta ämnen (TDS - total dissolved solids). Saltet 

påverkas i princip inte av biologiska reningsprocesser. Kemiska och elektrokemiska 

koagulerings-(fällnings-)metoder lämnar också kvar avsevärda mängder oorganiska salter i 

avloppsvattnet. Konduktiviteten i det renade avloppsvattnet kan vara upp till ca 530 mS/m 

enligt Raghu och Basha (2007). Detta värde kan jämföras med normalvärdet för 

konduktiviteten i svenska insjöar som är 2-20 mS/m eller ett oceanvatten som vid 15 °C har 

en konduktivitet på 4300 mS/m. Återcirkulering av saltinnehållet är en intressant fråga, dels 

på grund av att det förbrukas enorma mängder salt i färgningsprocessen, dels p.g.a. dess 

negativa miljöpåverkan. (Allègrea et al.; 2004; Bydén et al., 2003; Olsson et al., 2009; Raghu 

& Basha, 2007; Vishnu et al., 2007) 

 

Även en svag höjning i saliniteten kan orsaka signifikanta effekter i sötvatten, eftersom 

sötvattenorganismer har mycket lägre salttolerans jämfört med saltvattenorganismer. De 

första synliga effekterna av saliniseringen av en insjö är att makrofyterna (rotade växter) och 
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strandzonens träd försvinner. Organismerna i vattendrag kan utveckla viss tålighet mot 

mindre variationer i salthalt. De övergripande biologiska konsekvenserna av salinisering av 

sötvatten består i att den biologiska mångfalden minskar och saltkänsliga organismer ersätts 

av mer salttåliga. Saliniseringen har även ekonomiska konsekvenser: den minskar eller 

eliminerar insjöns värde som vattenresurs för hushålls-, jordsbruks- och andra ändamål. När 

salthalten i ett vattendrag överstiger 1 g/l, är vattnet i princip oanvändbart för 

jordbruksändamål; lite högre salthalter omöjliggör mänsklig konsumtion och mestadels även 

industriell och annan användning enligt Williams (2001). 

 

I de artiklar jag har gått igenom har jag letat efter indikationer på det orenade 

processavloppsvattnets salthalt. Jag har tittat på parametrar som kloridhalt, sulfathalt, TDS-

halt och konduktivitet/ledningsförmåga, se Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Jämförelse av kloridhalt, sulfathalt, TDS-halt och konduktivitet av det orenade 

processavloppsvattnet i olika textilindustrier 

 Klorid Sulfat TDS Konduktivitet 

Tirupur, Indien1     

Enhet 1, 
Färgningssteg 

22060-33500 
mg/l 

400-720 mg/l 41600-67500 
mg/l 

- 

Enhet 1, 
Tvättsteg 

2080-2150 
mg/l 

160-180 mg/l 4040-4050 
mg/l 

- 

Enhet 2, 
Färgningssteg 

9572-17725 
mg/l 

740-900 mg/l 26500-29400 
mg/l 

- 

Enhet 2, 
Tvättsteg 

1300-2269 
mg/l 

100-500 mg/l 3730-4520 
mg/l 

- 

Enhet 3, 
Färgningssteg 

2500-3454 
mg/l 

14400-16200 
mg/l 

28000-35900 
mg/l 

- 

Enhet 3, 
Tvättsteg 

930-1382 mg/l 1520-2880 
mg/l 

3910-4010 
mg/l 

- 

Polyester-
finishing fabrik i 
Österrike2 

- 60-294 mg/l - 0,661-4,95 
mS/cm 

Textilfabrik i 
Indien3 

- - 3800 mg/l 5200 
µmho/cm=5,2 
mS/cm 

Textilfabrik i 
Turkiet4 

1820 mg/l 680 mg/l - 13500 
µmho/cm=13,5 
mS/cm 

Textilfabrik i 
Solapur, Indien5 

- - 8770 mg/l - 

Textilfabrik i 
USA6 

- - 1012 mg/l 800 µS/cm 
=0,8 mS/cm 
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Indiska 
färgningsfabriker7 

    

Fabrik 1, 
Tvättsteg 

1912 mg/l 75 mg/l 4280 mg/l 6,80 mS/cm 

Fabrik 1, 
Färgningssteg 

19179 mg/l 174 mg/l 39179 mg/l 53,9 mS/cm 

Fabrik 2, 
Tvättsteg 

2161 mg/l 309 mg/l 5072 mg/l 8,99 mS/cm 

Fabrik 2, 
Färgningssteg 

4766 mg/l 171 mg/l 10522 mg/l 17,35 mS/cm 

Fabrik 3, 
Blandat tvätt- 
och 
färgningsvatten 

1820 mg/l 139 mg/l 4218 mg/l 7,09 mS/cm 

Fabrik 4, 
Blandat tvätt- 
och 
färgningsvatten 

5715 mg/l 1419 mg/l 13770 mg/l 19,30 mS/cm 

Textilfabrik, 
Turkiet8 

  789-4720 mg/l 1578-9440 
µS/cm=1,578-
9,440 mS/cm 

Textilfabrik, 
Tunisien9 

- - 8461 mg/l 10300 
µS/cm=10,3 
mS/cm 

Textilfabrik, 
Nagpur, Indien10 

570 mg/l 405 mg/l 2600 mg/l - 

1 Ranganathan et al., 2006 
2 Brik et al., 2006 
3 Raghu & Basha, 2007 
4 Selcuk, 2004 
5 Jadhav et al., 2009 
6 Ergas et al., 2006 
7 Vishnu et al., 2007 
8 Yigit et al., 2007 
9 Fersi et al., 2006 
10 Nandy et al., 2006 

 

Indien har följande gränsvärden för utsläpp av avloppsvatten till ytvatten, s.k. ” Standards of 

the Statutory Board for Discharge into Inland Surface Waters”:  

Cl- (klorid): 1000 mg/l 

SO4
2- (sulfat): 1000 mg/l 

TDS: 2100 mg/l 

(Nandy et al., 2006) 
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Så gott som alla avloppsvatten i Tabell 2 överstiger den tillåtna Cl--halten. För sulfat finns 

endast några fabriker där det orenade avloppsvattnet inte uppfyller det indiska kravet. TDS-

halterna är också högre i överlag än 2100 mg/l. Eftersom salt går igenom de traditionella 

reningsstegen utan att det påverkas avsevärt, visar de faktiska värdena i tabellen att stora 

mängder salt tros hamna i recipienten, trots omfattande avloppsvattenrening.  

 

När det gäller konduktivitet, har sötvatten oftast en ledningsförmåga under 1 mS/cm. Hög 

ledningsförmåga kan tyda på påverkan av salt (men även utsläpp av föroreningar eller 

näringsrikedom). I det kommunala avloppsledningsnätet bör konduktiviteten inte överskrida 5 

mS/cm (=500 mS/m), kloridhalten 2500 mg/l och sulfathalten 400 mg/l, p.g.a. korrosionsrisk 

och materialskador, uppger Svenskt Vatten i Råd vid mottagande av avloppsvatten från 

industri och annan verksamhet (2009). 

2.3 Tungmetaller 

Eftersom tungmetaller används i diverse textilprocesser återfinns de ofta även i 

processavloppsvattnet som fria joner eller i komplex, och har toxiska effekter för miljön. 

Metaller är grundämnen och kan inte brytas ner. De farligaste av dem är kvicksilver, 

kadmium och bly – i Sverige finns regeringsbeslut på att de ska avvecklas. Om man utgår 

ifrån de konventionella biologiska-kemiska reningsmetoderna, hamnar större delen av 

tungmetallerna i slammet. Tungmetaller som kommer ut i ekosystem kan endast lämna det 

genom att transporteras bort, därför kan även små utsläpp leda till att skadliga halter byggs 

upp med tiden. Tungmetallerna är giftiga i höga koncentrationer, och det är deras 

oförstörbarhet som bidrar till miljöfarligheten. Att minska halten metaller i avloppsvattnet är 

viktigt både för att förbättra slamkvaliteten och för att minska utsläppen till 

vattenrecipienterna. (Svenskt Vatten, 2009; Jadhav et al., 2009) 

2.4 Den sammanlagda miljöpåverkan 

För att få en bild av processavloppsvattnets ekotoxicitet och miljöpåverkan, är enbart kemiska 

metoder inte tillförlitliga. Substanserna har även kombinerade, synergiska effekter som 

uppstår när två eller fler ämnen är samtidigt närvarande. Den totala risken är inte alltid lika 

med summan av respektive ämnes toxicitet. Toxicitetstesterna måste därför hantera det 

industriella avloppsvattnet i sin helhet, t.ex. med hjälp av biologiska ekotoxicitets- och 

mutagenicitetstester, där påverkan på organismer som representerar olika nivåer av 

näringskedjan mäts. Sådana tester har visat att alla undersökta typer av 

textilprocessavloppsvatten är toxiska och medför risker för miljön. Även saltinnehållet är 

farligt för miljön och har synergiska effekter tillsammans med färger redan vid låga 

saltkoncentrationer. Lämpligast organism för undersökning av textilavloppsvattnets toxicitet 

och reningsteknikens effektivitet är enligt Tigini et al. (2010) algen P. subcapitata. (Tigini et 

al., 2010) 

 

När utsläpp av processavloppsvatten från textilindustrier sker i små vattendrag som används 

för bevattning, drabbas även jorden av skadliga effekter, så som förhöjda N(kväve)-, 
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P(fosfor)-, K(kalium)- och Na(natrium)-halter och förhöjt pH. Även salinisering och 

alkalisering av grundvattnet har rapporterats. (Tigini et al., 2010) 

 

Det finns tre sätt att minska föroreningar i processavloppsvattnet för att kunna uppfylla de 

alltmer strikta kraven: 1) användning av nya, renare tillverkningstekniker, 2) effektiv rening 

av processavloppsvattnet så att det uppfyller de specifika utsläppskraven, och 3) recirkulering 

av kemikalierna flera gånger före utsläpp – den sistnämnda anses av flera forskare vara den 

lämpligaste lösningen. (Babu et al., 2007) 

Fersi et al. (2005) beskriver att även återanvändning av vatten har blivit önskvärt dels p.g.a. 

minskade vattenresurser, dels som en konsekvens av tillståndskraven som begränsar mängden 

vatten som får användas. Färskvattnets ökande pris motiverar också en minskad 

vattenanvändning i textilfabrikerna. 

3. Vattenreningstekniker 
 

Till en början, när det inte fanns några utsläppsgränser för industrier, användes endast 

fysikaliska reningsmetoder för behandling av industriellt processavloppsvatten, så som 

utjämning och sedimentering. Idag renas industriellt processavloppsvatten vanligtvis med 

följande reningssteg enligt Gupta och Suhas (2008): 

- Förbehandling: utjämning, neutralisering (pH-justering) 

- Primär rening: avskiljning av suspenderade partiklar med kemiska eller fysikaliska 

separationsmetoder 

- Sekundär rening: biologisk rening med hjälp av mikroorganismer (oftast bakterier) för 

stabilisering 

- Tertiär rening: fysikalisk-kemisk rening, t.ex. adsorption, jonbyte, luftning, kemisk 

oxidation, membranteknik. Detta reningssteg används för att rena bort ämnen som är 

svårrenade med endast biologiska metoder. Ibland kan det även stå för sig självt, utan 

kompletterande biologisk rening.  

- Slutbehandling: behandling och bortskaffande av slam  

 

Reningsstegen ovan är mer eller mindre tillämpliga även för textilprocessavloppsvatten, det 

finns dock ingen enskild serie av reningsmetoder som kan användas för alla typer av 

processavloppsvatten från textilfabriker, skriver Gupta och Suhas (2008). 

 

Det faktum att textilindustrins processavloppsvatten präglas av organiska ämnen antyder att 

biologiska reningstekniker skulle vara lämpliga för behandling. Det finns dock 

svårnedbrytbara ämnen och färgrester som inte kan renas bort med biologiska metoder, och 

vattnet kan dessutom vara toxiskt, vilket gör att mer avancerad behandling krävs. Särskilt 

höga krav ställs på reningen om det renade processavloppsvattnet ska återcirkuleras, i så fall 

behövs så gott som fullständig avfärgning och en långtgående rening av det organiska 

innehållet. (Brik et al., 2006) 

 

Gupta och Suhas (2008) delar in reningsmetoderna i fyra huvudsakliga kategorier:  



 

- fysikaliska 

- kemiska 

- biologiska 

- akustiska, strålnings- och elektriska processer

3.1 Fysikaliska metoder

3.1.1 Sedimentation 

Sedimentation är en enkel fysikalisk 

industriella reningsverk. Vid sedimentation 

grund av gravitationskraften. Sedimentering

flockningsmedel. (Gupta & Suhas, 2008)

 

3.1.2 Membranfiltrering
Till membranfiltrering hör tryckdrivna re

ultrafilter och omvänd osmos. 

igenom vissa ämnen medan andra hålls tillbaka. Den vätskeström som passerar membranet 

kallas permeat, den som membranet håller tillbaka benämns

et al., 2005) 

 

Figur 1. Avskiljningskapacitet av respektive membranprocess 

porstorlek (efter Koch Membrane Systems
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och elektriska processer  

.1 Fysikaliska metoder 

fysikalisk metod för primär rening i både kommunala och 

Vid sedimentation sjunker suspenderade partiklar 

Sedimenteringen kan förbättras genom att t.ex. 

Suhas, 2008) 

Membranfiltrering 

tryckdrivna reningstekniker så som mikrofilter, nanofilter, 

ultrafilter och omvänd osmos. Metoden bygger på att ett halvgenomträngligt membran släpper 

igenom vissa ämnen medan andra hålls tillbaka. Den vätskeström som passerar membranet 

membranet håller tillbaka benämns retentat eller koncentrat. 

skapacitet av respektive membranprocess för diverse ämnen 

Koch Membrane Systems, 2011-09-03) 

primär rening i både kommunala och 

suspenderade partiklar ner på bottnen på 

x. tillsätta kemiska 

mikrofilter, nanofilter, 

ett halvgenomträngligt membran släpper 

igenom vissa ämnen medan andra hålls tillbaka. Den vätskeström som passerar membranet 

retentat eller koncentrat. (Persson 

 

för diverse ämnen utifrån 
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Mikrofilter är inte särskilt lämpligt för rening av processavloppsvatten p.g.a. dess stora 

porstorlek. Nanofilter och ultrafilter är mer effektiva för avskiljning av t.ex. färgämnen, 

membranen sätts dock ofta igen vilket begränsar användbarheten. Figur 1 ovan visar vilka 

ämnen som kan avskiljas med respektive membranteknik. De främsta nackdelarna med 

membranprocesserna är den avsevärda energiåtgången, membranens höga kostnad och relativt 

korta livslängd, samt att tekniken inte klarar av höga flöden – dessa begränsar metodens 

lämplighet för behandling av textilprocessavloppsvatten. Omvänd osmos innebär att vattnet 

pressas igenom ett membran som är ogenomsläpplig för de flesta föroreningarna. Detta gör att 

metoden är effektiv för att rena bort både färger och salter och resulterar i så gott som rent 

H2O vilket gör att det kan användas för recirkulering av vatten. (Gupta & Suhas, 2008; Crini, 

2005) 

 

3.1.3 Bestrålning 

Metoden, som beskrivs av Robinson et al. (2001), kräver tillräckligt höga halter av löst syre 

för en effektiv nedbrytning av organiska ämnen. Det snabbt förbrukade syret behöver ersättas 

med nytt, vilket gör metoden dyr. För vissa färger kan effektiv borttagning endast ske i 

laboratorieskala. 

 

3.2 Fysikaliska-kemiska metoder 

3.2.1 Absorption och jonbyte (”sorptionsprocesser”) 

Adsorption har blivit en populär reningsmetod, tack vare dess effektivitet för borttagning av 

stabila föroreningar och dess relativt låga kostnad. Adsorption innebär att ämnet fastnar på 

ytan av ett fast material och därmed avskiljs från ett flytande eller gasformigt medium. Man 

brukar skilja på två typer av adsorption:  

- fysisorption: dragningskraften är av fysikalisk natur (Van der Waals-bindning) och 

adsorptionen är därmed svagare och reversibel.  

- kemisorption: bindningen är av kemisk typ och är starkare, det är därför svårt att rena ytan 

från det absorberade materialet. (Robinson et al., 2001; Gupta & Suhas, 2008)  

Jonbyte är i grund och botten en reversibel kemisk process, som framgångsrikt har används 

för att rena bort färger. En fördel är att den inte medför någon förlust av adsorptionsmaterial 

och kräver inte heller regeneration. Nackdelen är dess höga kostnad, samt att den inte är lika 

effektiv för dispergerade färger. (Robinson et al., 2001; Gupta & Suhas, 2008) 

Följande medel och metoder används vanligen för adsorption av textilprocessavloppsvatten 

enligt Gupta och Suhas (2008):  

Alumina: En syntetisk, porös, kristallisk gel i form av granulat av olika storlekar.  

Kiselgel (Silica gel): Effektiv för borttagning av basiska färger, men har oönskade 

sidoreaktioner och är dyr. (Robinson et al., 2001) 
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Zeoliter: De finns naturligt men kan även framställas syntetiskt. De har både används för 

färgavskiljning och för rening av övriga industriella föroreningar.  

Aktivt kol: En flitigt använt, mycket gammalt och kommersiellt användbart adsorptionsmedel, 

som är effektiv för rening av textilprocessavloppsvatten när det gäller många olika färger och 

andra föroreningar. Det framställs av t.ex. kol, kokosskal, lignit, trä, genom fysikalisk eller 

kemisk aktivering, och är tillgängligt i pulver-, granulat-, pellet- eller fiberform. Aktivt kol 

kan inte bara rena bort färger men även andra organiska och oorganiska ämnen, så som 

metalljoner, fenoler, pesticider, klorerade kolväten, humusämnen, PCB:er, detergenter, smak- 

och luktämnen, och många andra kemikalier och organismer. Metodens begränsningar är den 

höga kostnaden, samt att kolet behöver regenereras efter användning, vilket oftast sker med 

termiska metoder. Regenerering innebär inte bara ytterligare kostnader, utan något minskad 

kapacitet och kolförlust som följd.  

Torv: Den cellulära strukturen av torv gör den till det optimala valet bland absorptionsmedlen. 

Den absorberar även övergångsmetaller och polära organiska substanser. Torv kostar mindre 

än aktivt kol och kräver ingen aktivering. Absorptionsytan är dock mindre än för aktivt kol. 

(Robinson et al., 2001) 

Övriga material: Användning av t.ex. träflis, flygaska, avloppsslam, naturlig lera, majskolvar, 

kornskal, risskal, äppelmäsk, vetehalm osv. för färgabsorption är väldigt fördelaktigt eftersom 

de är vanligt förekommande och billiga material som antingen finns naturligt eller är vanliga 

restprodukter från industri eller jordbruk. Den låga kostnaden gör att regeneration inte är 

nödvändig. Det är dock viktigt med ytterligare studier och pilotförsök för att testa deras 

tillämplighet i industriell skala, med faktiska avloppsvatten där effektiviteten för olika 

blandningar kan undersökas. (Robinson et al., 2001; Robinson et al., 2002) 

3.3  Kemisk rening 

3.3.1 Kemisk fällning och flockning 

Här tillsätts fällnings-/flockningskemikalier som t.ex. aluminium(Al3+)-, kalcium(Ca2+)- eller 

järn(Fe3+)-salter i processavloppsvattnet, som överför lösta föroreningar till olöslig form. 

Samtidigt sker även en utflockning (d.v.s. hopklumpning) av finpartikulärt material. Den 

kemiska avloppsreningen byggdes ursprungligen ut för att fälla ut fosfor i det kommunala 

avloppsvattnet, och den erhållna fällningen avlägsnas sedan ur vattnet genom sedimentation. 

Vid industriell avloppsvattenrening används denna metod även för avskiljning av metaller. 

Fördelen är dess rimliga kostnad och enkelhet. Den främsta nackdelen är att det bildas stora 

mängder slam som behöver omhändertas, samt att effektiviteten är pH-beroende. Resultaten 

är vanligtvis dåliga för lösliga färger samt för azo-, reaktiv, sura, och framförallt basiska 

färger. (Crini, 2005; Gupta & Suhas, 2008; Persson et al., 2005) 

3.3.2 Kemisk oxidation 

Kemisk oxidation har en avfärgande effekt genom att den klyver sönder de aromatiska 

ringarna i färgmolekyler. Den används direkt efter den primära reningen – sedimenteringen - 
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och är en av de vanligaste avfärgningsmetoderna. Oxidationen används för att delvis eller helt 

förstöra färgmolekylerna – i teorin bildas endast koldioxid och vatten efter fullständig 

oxidation. Det är värt att notera att pH och katalysatorer spelar en viktig roll i 

oxidationsprocesserna. Metodens fördelar är effektiviteten och den snabba reningen. Den 

medför dock höga energikostnader och innebär användning av kemikalier som dels är dyra, 

dels kan medföra sekundär förorening via slammet. De mer avancerade oxidationsteknikerna 

kräver inga kemikalier, men å andra sidan kan de bilda toxiska biprodukter och de är dyra. 

Oxidationen kan t.ex. ske med följande metoder enligt Crini (2005), Gupta och Suhas (2008), 

samt Robinson et al. (2001). 

Fentons reagent (H2O2 och Fe(II)-salter) är effektiv för sådana processavloppsvatten som inte 

påverkas av biologisk rening eller är giftiga för levande organismer. Metoden har visat sig 

kunna rena bort både lösliga och icke-lösliga färger. Den stora nackdelen är den höga 

slamproduktionen p.g.a. att reagenten bildar flockar med färgerna, samt att den kräver längre 

reaktionstid. Dessutom är den endast effektiv i ett snävt pH-intervall. 

Ozon har en förmåga att reducera klorerade kolväten, fenoler, pesticider, och aromatiska 

kolväten. Vattnet som behandlats med ozon är helt avfärgat och har ett reducerat COD-

innehåll. Enligt Gupta och Suhas (2008) har flera forskare visat att COD-halten blir 

tillräckligt låg efter ozonbehandlingen för att vattnet ska kunna återanvändas även i känsliga 

processer så som färgning med ljusa färgtoner. Det bildas inte heller något slam eller toxisk 

restprodukt i denna reningsprocess. Dess nackdel är den mycket korta halveringstiden, ca 20 

minuter, som kan förkortas ytterligare i närvaro av färger. Salter, vattnets pH och temperatur 

påverkar också ozonets stabilitet. Eftersom stora mängder ozon behövs utgör kostnaden en 

central aspekt när det gäller oxidation med ozon.  

3.3.3 Elektrokemiska metoder 

Elektrokinetisk koagulation är en prisvärd avfärgningsmetod som ger bra resultat för 

direktfärger, men är mindre effektiv mot sura färgsubstanser. Stora slammängder utgör 

ytterligare svårigheter med denna teknik. (Gupta & Suhas, 2008) 

Elektrokemisk oxidation: en förhållandevis ny teknik som är effektiv i borttagning av färger 

och andra stabila föroreningar, kräver ingen kemikalieanvändning och bildar inte heller något 

slam eller toxiska biprodukter. Minskad effektivitet vid höga flöden samt höga elkostnader 

utgör metodens svagheter. (Gupta & Suhas, 2008) 

Fotokemiska metoder: Nedbrytning av färgmolekylerna sker här med hjälp av 

hydroxylradikaler (som bildas av H2O2 med hjälp av UV-ljus), som gör att färgerna splittras 

till CO2 och vatten. Inget slam bildas och lukterna reduceras, men diverse biprodukter kan 

produceras. (Gupta & Suhas, 2008) 

Klor, t.ex. i form av natrium- eller kalciumhypoklorid attackerar färgmolekylernas 

aminogrupp och spjälkar azobindningen. Denna metod har blivit mindre vanlig p.g.a. att den 

förorenar recipienten med klorid och toxiska/carcinogena aromatiska aminer. Även metallerna 

frigörs från metallkomplexfärger. (Gupta & Suhas, 2008) 
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”Cucurbituril” är en cyklisk polymer med en struktur som påminner om formen av en pumpa.  

Ämnet adsorberar många typer av färgsubstanser. Metoden är dock relativt kostsam. (Gupta 

& Suhas, 2008) 

3.4 Biologisk rening 

Biologisk rening är den vanligaste metoden för färgborttagning i textilindustrins 

processavloppsvatten. Fördelarna är den relativt låga kostnaden och den billiga driften. 

Nackdelen är att det är en långsam process, som kräver en stabil, fördelaktig kemisk miljö 

samt tillräcklig näring. Den biologiska reningen kan vara aerob (i närvaro av syre, som kräver 

luftning), anareob (utan syre) eller kombinerad aerob-anareob process. De mikroorganismer 

som studerats mest när det gäller aerob rening av färger är svampar och bakterier. 

Nedbrytningen sker här med hjälp av enzymer som mikroorganismerna producerar. (Crini, 

2005; Gupta & Suhas, 2008)  

Avfärgning med vitrötesvamp: När det gäller nedbrytning av toxiska substanser, hör 

Phanerochaete chrysosporium till de mest studerade organismerna. Den kan bryta ner färger 

med hjälp av enzymer, och kan även rena bort azofärger, som för övrigt inga 

mikroorganismer klarar av. Andra arter som också har visat sig vara effektiva i 

färgnedbrytning är Hirschioporus larincinus, Inonotus hispidus, Phlebia tremellosa och 

Coriolus versicolor. Den ovanliga miljön som våtrötningen i processavloppsvattnet innebär 

medför dock att enzymproduktionen kan bli otillförlitlig. (Robinson et al., 2001) 

Övriga mikrobiella kulturer: Blandade bakteriekulturer kan också rena bort färgsubstanser, 

men de har svårt att hantera större utsläppsvolymer p.g.a. att metoden kräver fermentering. 

Azofärger kan lättare brytas ner i anareoba miljöer, t.ex. syrefria sediment, men bakteriernas 

enzymaktivitet medför att färglösa aromatiska aminer bildas som kan ha toxiska, mutagena 

och eventuellt carcinogena egenskaper. Även jästsvampar, t.ex. Klyveromyces marxianus eller 

K. marxianus kan användas för avfärgning. (Robinson et al., 2001) 

Absorption med levande/död mikrobiell biomassa: Metoden när kemikalier tas upp eller 

ackumuleras av mikrobiell biomassa heter biosorption. Både döda bakterier, jästsvampar eller 

övriga svampar kan användas för avfärgning av färgade processavloppsvatten. Beroende på 

typ av mikrobiella organismer och färger kan man uppnå olika grader av affinitet och 

avfärgningskapacitet. K. marxianus IMB3 har t.ex. hög absorptionsförmåga för tungmetaller 

och färgsubstanser. Biomassa-adsorption är mest fördelaktig när processavloppsvattnet har 

hög toxicitet och förutsättningarna för att upprätthålla en levande mikrobiell population inte är 

optimala. Biosorption sker förhållandevis fort: från några minuter till ett par timmar, beroende 

på typ av organism. (Robinson et al., 2001) 

Utformningen av en anareob biologisk reningsprocess kan ske på ett antal olika sätt. Det finns 

bl.a. aktivslamanläggningar, luftade dammar, biobäddar eller biorotorer. För biologisk rening 

av kommunalt spillvatten är aktivslamprocessen idag dominerande. I denna process behandlas 

först försedimenterat avloppsvatten i en luftningsbassäng med hög koncentration av 

mikroorganismer. Sedan skiljs vatten och slam i en sedimenteringsbassäng, och en del av 
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slammet återpumpas som returslam till luftningsbassängen, för att uppnå en hög slamhalt. 

Med en aktivslamanläggning erhålls en långtgående reduktion av organiskt material. (Persson 

et al., 2005)  

Anareoba bioreningssystem för textilfärger innebär oxidations-reduktionsreaktion med väte – 

i stället för syre - och bildar metan och vätesulfid. Till detta behövs ett tillskott av kolkälla, 

vilket kan vara en begränsande faktor vid storskalig tillämpning. Även toxiska substanser 

bildas, det renade processavloppsvattnet behöver därför noga kontrolleras innan utsläpp till 

recipient. En fördel med det anareoba systemet är att man uppnår en bra nedbrytning av 

azofärger, slipper den dyra luftningen samt problem med flyktslam (när slammet inte vill 

sedimentera p.g.a. tillväxt av trådformiga bakterier) och skumning. En annan fördel är 

biogasproduktionen, där biogas kan användas för att generera el eller värme och minskar 

därmed energikostnaderna. Tungmetaller fångas upp och vattnets pH minskar, men 

näringsämnena (N, P) avlägsnas inte från avloppsvattnet vid anareob rening. (Gupta & Suhas, 

2008; Robinson et al., 2001)  

Kombinerade anareob-aeroba system är att föredra för en effektiv borttagning av färgämnena: 

vid anareob rening bryts azofärgerna ner, medan de bildade aminerna oskadliggörs i det 

nästföljande aeroba steget. (Gupta & Suhas, 2008) 

Anlagda våtmarker är ej kostsamma och har hög reningseffekt på textilindustrins 

processavloppsvatten, särskilt avseende på färg-, COD- och TOC-reducering, enligt ett 

pilotförsök som utfördes med processavloppsvatten från en slovenisk textilfabrik. Ytterligare 

forskning krävs dock för att testa metodens tillämplighet på lång sikt och i full skala. (Bulca 

& Ojstrsek, 2007) 

3.5  Kombinerade reningstekniker 

De flesta avancerade fysikaliska-kemiska metoderna är endast effektiva vid småskalig 

användning, och även den höga kostnaden begränsar möjligheten till storskalig användning. 

Den biologiska reningen är en prisvärd metod som är lämplig för ett stort antal färger, men 

färgerna har i allmänhet en låg bionedbrytbarhet. Biologisk rening är inte särskilt flexibel när 

det gäller design och funktion, och har inte heller kapaciteten att bryta ner färger vid ett 

kontinuerligt vattenflöde. En lösning skulle kunna vara att samla processavloppsvattnet i stora 

utjämningstankar. Detta kräver dock stora ytor. (Gupta & Suhas, 2008; Robinson et al., 2001)  

Enligt Crini (2005) är biologisk rening i kombination med adsorption en allt vanligare 

reningsmetod. Det dyra aktiva kolet som adsorptionsmaterial kan dock med fördel ersättas 

med lättillgängliga, billiga naturliga produkter eller restprodukter från jordbruk och industri 

(se exempel i kap 3.2.1). Adsorptionstekniker har stor potential för effektiv avfärgning. 

Absorption binder färgerna och överför dem till en mer behandlingsbar form som kan vidare 

behandlas med t.ex. vitrötesvampar. Dessa bryter sedan ner färgerna och ökar samtidigt 

avfallets näringsinnehåll. Det rötade substratet kan därefter återanvändas för t.ex. 

jordförbättring. Det finns dock lite jämförelser av effektiviteten av olika adsorptionsmaterial 
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samt hur variationer i avloppsvattnets innehåll påverkar reningskapaciteten i industriell skala. 

(Crini, 2005; Robinson et al., 2001)  

3.6 Avskiljning av salt 

Ranganathan et al. (2006) rapporterar att de konventionella reningsmetoderna hos många 

indiska textilindustrier har kapaciteten att avskilja färger och annat organiskt material till en 

acceptabel nivå enligt de föreskrivna normerna, medan de oorganiska föroreningarna förblir 

opåverkade. Som en följd av detta kan klor-, natrium- och TDS-halterna bli extremt höga i 

recipienten och grundvattnet. TDS-halten kan vara upp till tio gånger så hög som den tillåtna 

mängden i dricksvattnet.  

 

Enligt artiklarna har vissa adsorptionsmetoder och membrantekniker kapaciteten att ta bort 

salt från processavloppsvatten. Gupta och Suhas (2008) anser att sågspån kan avlägsna salt, 

samt även färger och tungmetaller. Sågspånets innehåll av ligning, cellulos och hemicellulos 

gör att effektiv adsorption kan ske med hjälp av komplexbildning, jonbyte och vätebindning. 

Även denna studie föreslår dock kompletterande rening med nanofiltrering för att uppnå en 

saltavskiljning på 90 %.  

 

När det gäller membranteknik, beror saltreningens effektivitet på membranets porstorlek, som 

även Figur 1 på sida 19 visar. Mikro- och ultrafiltret (t.ex. som en del av en s.k. membran 

bioreaktor, MBR) har alltför stor porstorlek för att kunna ta bort saltinnehållet och minska 

konduktiviteten i processavloppsvattnet, som även Brik et al. (2006) visar.  

Med hjälp av nanofiltrering kan salt återvinnas till upp till 70-90%. Nanofiltersteget kan t.ex. 

installeras efter biologisk rening och ultrafiltrering, eller efter biologisk rening och adsorption. 

(Gupta & Suhas, 2008; Vishnu et al. 2007)  

 

Omvänd osmos tar bort allt mineralsalt. Ju högre salthalten är, desto viktigare blir det 

osmotiska trycket och reningen kräver mer och mer energi. (Allègrea et al., 2004) 

 

Om man vill recirkulera den renade vattnet, beror den önskade saltavskiljningsgraden på hur 

rent vatten processerna kräver. Färgning kräver t.ex. väldigt låg (<100 mg/l) TDS, medan 

andra processer eller t.ex. sköljning av produktionstankar inte har lika höga krav på renhet. 

(Yigita et al., 2007) 

3.7 Avskiljning av tungmetaller 

Det finns en rad fysikaliska-kemiska reningsmetoder som kan användas för att ta bort 

tungmetaller ur industriellt avloppsvatten, så som kemisk fällning, jonbyte, adsorption, 

elektrokemiska processer och membrantekniker. Dessa tekniker har dock, som sagt, vissa 

nackdelar, t.ex. höga kostnader, låg effektivitet, stor behov av arbetskraft i driften och låg 

selektivitet. Biorening kan vara ett billigare och miljövänligare reningsalternativ för 

borttagning av metaller, t.ex. Pb2+, Ni3+, and Cr3+ i textilavloppsvatten. Effektiviteten av 

metallernas biosorptionsförmåga påverkas dock av pH och jonstyrka. (Jadhav et al., 2009) 
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Adsorption med zeoliter eller kitin och kitosan har visat sig kunna rena bort tungmetalljoner i 

avloppsvattnet. (Crini, 2005) 

3.8 Reningstekniker med möjlighet till återanvändning av vatten 

3.8.1 Kriterier för återanvändning 

Beroende på de olika företagens specifika behov, ställs olika krav på vattnet som ska 

återanvändas i textilprocesserna. I tre studier uppges följande kriterier för återanvändning av 

vatten: 

 

Tabell 3. Återanvändningskriterier för textila avloppsvatten 

Parameter Återanvändningskriterier 
Rozzi et al. (1999) 
och Li och Zaho 

(1999) i Brik et al. 
(2006). 

British Textile Technology Group 
(Sahinkaya et al., 2007) 

Alcaina-Miranda et 
al. (2008) 

COD (mg/L) 30 80 60-80 

TSS (mg/L) - 5 - 

TDS (mg/L) - 500 - 

Hårdhet (mg/L som 
CaCO3) 

- 60 - 

Konduktivitet 
(µS/cm) 

1800 1000 1000 

Total hårdhet (mg/L 
som CaCO3)  

- - 25-50 

Färg (Pt-Co) - 20 - 

pH - 6-8 6-8 

Turbiditet (NTU) - 1 1 

Suspenderade 
ämnen (mg/L) 

- - 5 

Lösta ämnen (mg/L) - - 500 
 

3.8.2 Reningsprocesser för återcirkulering av vattnet 

När processavloppsvattnet genomgått en primär reningsprocess, kan mer avancerade 

membrantekniker som nanofiltrering eller omvänd osmos användas för återvinning av vatten. 

Den primära reningsprocessen har funktionen att ta bort färg och fasta partiklar till en lämplig 

nivå för att vattnet sedan ska kunna behandlas med omvänd osmos eller nanofiltrering. 

(Alcaina-Miranda et al., 2008; Vishnu et al., 2007) 

 

Olika studier har olika förslag på vad denna primära rening kan bestå av. En indisk 

undersökning i industriell skala visade att biologisk rening är en viktig komponent i den 
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primära reningsprocessen för att uppnå önskad COD-rening inför omvänd osmos. (Vishnu et 

al., 2007) 

 

Enligt Alcaina-Miranda et al. (2008) kan ett förfiltreringssteg samt ultrafiltrering utgöra 

primära behandlingssteg före rening med hjälp av nanofiltrering. Permeatet har tillräckligt låg 

föroreningshalt för att kunna återanvändas i de flesta textilprocesserna. 

 

En membran-bioreaktor (MBR) är ett kombinerat system där det ingår biologisk rening med 

aktivslam-anläggning kompletterat med membranfiltrering (mikrofilter eller ultrafilter). 

Denna metodkombination möjliggör en effektivare COD-reducering än endast biologisk 

rening, men vattnet blir inte tillräckligt rent för att direkt kunna återanvändas i 

textilprocesserna. MBR-renat vatten kan även här behandlas vidare med nanofiltrering eller 

omvänd osmos, för att uppnå en reningsgrad som möjliggör återanvändning av vattnet i valfri 

textilprocess. En fördel med MBR är att reningseffekten inte påverkas nämnvärt av ändringar 

i processavloppsvattnets egenskaper. (Brik et al. 2006; Yigita et al., 2007) 

 

Förutom nanofiltrering eller omvänd osmos, kan även jonbyte utgöra det sista reningssteget 

inför återcirkulering av vattnet: 

 

I en litteraturstudie föreslår Babu et al. (2007) följande reningssteg för återcirkulering av 

vattnet: först elektrokemisk oxidation för omvandling av organiska substanser till 

lättnedbrytbara produkter, följd av aerob biologisk rening, och ytterligare ett steg av 

elektrokemisk oxidation för att reducera lukt och färger. Kvarvarande mikroorganismer kan 

oskadliggöras med hjälp av fotokemisk behandling. Detta renade vatten kan sedan användas i 

tvättstegen, men om det finns krav på ännu högre reningsgrad, kan reningen avslutas med 

jonbyte. (Babu et al., 2007) 

 

Kemisk eller elektrisk koagulation följt av jonbyte har också visat sig vara en lämplig 

reningsmetod för att kunna återcirkulera vattnet. (Raghu & Basha, 2007) 

3.8.3 Separat rening av delflöde 

Enligt Vishnu et al. (2007) sker mer än 80 % av saltutsläppet och mer än 90 % av 

färgföroreningen från färgningsbadet och det första tvättbadet (rinsing bath). Detta innebär att 

man, genom att samla in dessa separat, kan isolera huvuddelen av föroreningarna.  

 

I Ranganathan et al. (2006) beskrivs fyra indiska textilfärgningsindustrier som har installerat 

avancerade reningstekniker och uppnått nollutsläpp. Här samlas upp tvättvattnet samt 

färgningsbadet var för sig och renas sedan separat för att uppnå optimal rening.   

Färgningsbadet renas med nanofilter efter ett förbehandlingssteg (t.ex. sandfilter, 

sedimentering), och går sedan igenom en avdunstare (MEE – multieffekt-avdunstare 

alternativt SE - solavdunstare) som resulterar i ett vatten som sedan används för att tillverka 

nytt färgningsbad. Tvättvattnet genomgår först primära reningssteg i form av fysikalisk-

kemiska och biologiska metoder, och leds sedan in i en omvänd osmos anläggning som består 



 

av två steg. Rejektet skickas vidare för 

här för återanvändning. För det

 

Figur 2. Generellt schematiskt diagram över reningsprocesser för återanvändning av det 

textila processavloppsvattnet (

 

En stor fördel med dessa membranprocesser är det uppnådda låga hårdheten av det 

recirkulerade vattnet, vilket krä

ovan är även ekonomiskt hållbar för de här fyra indiska fabrikerna, eftersom de sammanlagda 

investerings- och underhållskostnaderna är något lägre än den kostnad som inköp och 

transport av rent vatten annars skulle innebära, p.g.a. brist på rent vatten i det studerade 

området. (Ranganathan et al., 2006)
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lämpliga reningsprocesser för textilprocessavloppsvatten. U
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Figur 3. Elektrokemisk rening och kemikalieåtervinning vid behandling av 

textilavloppsvatten. (efter Marrot &

 

Schoerberl et al. (2004) föreslår en

som endast används för behandling av tvättvattnet. De

COD, samtidigt som en del av 

återanvändas i processen. Ytterligare fördel är energibesparingen, eftersom mindre mängd 

färskvatten behöver hettas upp. 

därefter förbrännas i fabrikens egen värmeanläggning.

 

I en turkisk textilindustri för denim har man effektivt renat ett delflöde av 

processavloppsvattnet med hjälp av 

nanofiltrering. Det utgående vattnet uppfyllde kriterierna för återanvändning. (

al., 2007) 

 

4. Substitution av processkemikalier
Många av de kemikalier som används i textilindustriers våtprocesser påverkar avloppsvattnets 

mängd och egenskaper, samt dess påverkan på vattenlevande organismer i recipienten.

Mängden kemikalier som används i textilprocesserna varierar från 10 % till över 100 % av 

plaggets vikt. Ersättning av farliga kemikalier mot mindre skadliga innebär inte bara en 

reduktion av föroreningar utan även kostnadsbesparingar. 
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bionedbrytbara kemikalier kan man t.ex. minska reningskostnaderna för 

processavloppsvattnet. (Ozturk et al., 2008) 

En studie om möjligheterna till kemisk substitution har utförts av Ozturk et al. (2008) 

på en av Turkiets största textilfabriker. Fabriken tillverkar 20 000 ton denim textilier per år. 

Den har också en daglig grundvattenförbrukning på 3500-5000 ton. Ca 1000 ton kemikalier 

förbrukas per månad, och det används över 100 olika kemikalier i våtprocesserna. 

Kartläggningen av kemikalieanvändning har bestått av två steg:  

- inventering (undersökning av kemikalietyper, i vilken process de används, och hur stora 

mängder som förbrukas) 

- granskning av säkerhetsdatabaser (inkl utvärdering av ekologiska och toxikologiska data). 

Säkerhetsdatabladen från leverantörerna har i många fall varit bristfälliga; leverantörerna har 

hemlighållit innehållen p.g.a. kommersiella intressen. 8 av de 128 kemikalierna har visat sig 

vara problematiska ur miljösynpunkt, så som dispergeringsmedel, svavelfärger, ”easy-care” 

slutbehandlingsmedel och komplexbildande medel.   

Nästa steg har varit identifiering av alternativa kemikalier. I denna aktuella fabrik har 

identifieringen gjorts med hjälp av deras befintliga kemikalieleverantörer. Sedan har de 

identifierade problematiska kemikalierna och de föreslagna alternativen granskats ur 

miljösynpunkt, genom att mäta kemikaliernas bionedbrytbarhet.  

Dispergeringsmedel utgör huvuddelen av det svårnedbrytbara innehållet av 

processavloppsvattnet från färgnings- och tryckprocesserna, eftersom de inte binder till 

fibrerna. Även om de inte är toxiska i akvatisk miljö, är de väldigt svårnedbrytbara. Den 

kemikalie som skulle ersätta det aktuella dispergeringsmedlet har dock visat sig inte kunna 

uppfylla fabrikens kvalitetskrav, därför skedde ingen substitution.  

Svavelkemikalier används främst för bomulls- och viskostyg. Svavelfärgerna innehåller 

ibland reduktionsagenter som gör de vattenlösliga och lätt applicerbara. Dessa förreducerade 

färger kan innehålla 5-15 % sulfider. De svavelfärger som inte innehåller sådana 

reduktionsmedel behöver reduceras med natriumsulfid under basiska förhållanden. 

Överskottet av svavelfärger och sulfider (10-40 % av den totala mängden) hamnar i 

avloppsvattnet och är väldigt toxiskt för vattenlevande organismer och mikroorganismer. 

Sulfider bildar dessutom vätesulfid under sura förhållanden, vilket orsakar dålig lukt och 

korrosion. Varje månad har 310-1900 kg sulfider släppts ut till fabrikens egna reningsverk. En 

av sulfidfärgerna har ersatts med miljövänligt alternativ, vilket har resulterat i ett reducerat 

sulfidutsläpp på 74-731 kg/månad, motsvarande ca 76 % minskning.  

”Easy care” slutbehandlingsmedel används för att förhindra skrynkling och krympning av 

textilier. De har potentialen att medföra utsläpp av fri formaldehyd och metanol. Formaldehyd 

är misstänkt cancerframkallande och innebär inte bara en negativ påverkan på avloppsvattnets 

och luftens kvalitet utan även arbetsmiljörisker och hälsofaror för produktens slutliga 

användare. Företaget har varje månad använt 840 kg ”easy care” slutbehandlingsmedel med 

0,1-1 % formaldehydhalt. Alternativa kemikalier kan vara de som har låg formaldehydhalt 
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eller inte innehåller någon formaldehyd alls. En formaldehydfri slutbehandlingsmedel har 

rekommenderats av leverantören, men fabriken har inte ersatt produkten p.g.a. alternativets 

höga pris, och för att de har ansett sig hålla gränsvärdena för formaldehydhalt i det färdiga 

plagget.  

Komplexbildare binder sig till alkaliska jordartsmetalljoner och övergångsmetalljoner som 

kan ha skadliga effekter för textilprocesserna, främst i förbehandlings- och färgningssteget. 

Vanliga komplexbildare är EDTA (etylendiamintetraättiksyra), NTA (nitrilotriättiksyra), 

DTPA (dietylentriamin pentaättiksyra), fosfonsyra- och glukonsyraderivat samt 

stabiliseringsmedel. Det är inte meningen att dessa ska fästa på tyget, därför hamnar så gott 

som allt i processavloppsvattnet. De är skadliga för miljön p.g.a. kväve- och fosforhalten, den 

låga bionedbrytbarheten, och förmågan att bilda stabila komplexer med metaller som medför 

metallers mobilisering. Det finns en risk att EDTA och DTPA passerar reningsanläggningen 

opåverkade, och frigör eller mobiliserar tungmetaller i recipienten. Det valdes ut tre 

komplexbildande medel som används i företaget, med en sammanlagd månatlig förbrukning 

på ca 6100 kg. En av dem kunde ersättas direkt med en produkt med bättre nedbrytbarhet, 

men som kostade lika mycket som den ursprungliga produkten. Fabriken besparade sig 

därmed 3100 kg COD-utsläpp varje månad och dessutom ökade processavloppsvattnets 

nedbrytbarhet med minst 25 %.  

5. Textilslam 

Avloppsslam är ett avfall i flytande form, en oundviklig restprodukt som bildas vid kommunal 

avloppsvattenrening, och kan även uppstå vid rening av textilindustrins processavloppsvatten. 

Olika industriella reningsmetoder ger upphov till olika mycket slam (se kapitel 3). 

 

Av de konventionella reningsmetoderna (kemisk fällning/flockning, biologisk rening, 

adsorption med aktivt kol) är kemisk fällning/flockning den metod som producerar största 

mängder avloppsslam (s.k. kemslam), men det bildas överskottsslam även från biosteget. 

Även kemisk oxidation med Fentons reagent och elektrokinetisk koagulation resulterar i stora 

mängder järnhaltigt avloppsslam, eftersom vattnet behandlas med metallsalter som fäller ut 

färgmolekylerna ur lösningen. Membranteknikerna ger upphov till ett slam som innehåller 

koncentrerade föreningar, dock utan tillsats av kemikalier. (Crini, 2005; Robinson et al., 

2001)  

5.1 Det färska slammets egenskaper 

 

5.1.1 Slammets fysikaliska-kemiska parametrar 

Textilslammets sammansättning kan beskrivas genom att utföra fysikaliska-kemiska analyser. 

Jag har sammanställt analysresultaten från ett antal vetenskapliga artiklar som redovisar 

kemisk-fysikalisk karakterisering av färskt avloppsslam. (Tabell 4) 
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Tabell 4.  Fysikaliska-kemiska egenskaper av färskt textilavloppsslam, i jämförelse med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för 

klassificering av förorenade massor som farligt avfall 

 Baskar et al. (2006) Rosa, Giuradelliy et 
al. (2006) 

Araujo, Monterio (2006) Balasubramanian et al. 
(2005) 

Avfall Sveriges 
haltgränser 

Land Indien Brazilien Brazilien Indien  

Reningsmetod ”Common effluent treatment 
plant” – kemisk flockning, 
pH-justering, sedimentering, 
sandfilter, natrium-hypoklorit 

Anareob biologisk 
rening 

Ej specificerad ”Common effluent 
treatment plants” – kemisk 
fällning, flockning, 
sedimentering 

 

Cd (kadmium) 5,6 mg/kg Under detektionsgräns 5,6 mg/kg 3,96 mg/kg TS Icke lättlösligt : 1000 mg/kg 

TS 

Lättlösligt: 100 mg/kg TS 

Cu (koppar) 119 mg/kg TS 40,14 mg/kg TS 203,3 mg/kg 57,48 mg/kg TS 2500 mg/kg TS 

Cr (krom) 358 mg/kg TS 6,01 mg/kg TS 111,67 mg/kg 2,98 mg/kg TS Cr( VI): 1000 mg/kg TS 

Cr (totalt): 10000 mg/kg TS 

F- (fluorid) - 5,84 mg/kg TS - - - 

Fenol - 25,12 mg/kg TS - - 10000 mg/kg TS 

Hg (kvicksilver) - 0,082 mg/kg TS - - Oorganiskt: 1000 mg/kg 

TS 

Organiskt: 500 mg/kg TS 

Mn (mangan) - 30,64 mg/kg TS - - - 

Ni (nickel) - 7,56 mg/kg TS 104,59 mg/kg 0,68 mg/kg TS Lättlösligt: 1000 mg/kg TS 

Icke-lättlösligt: 100 mg/kg 

TS 



34 

 

Pb (bly) - 20,96 mg/kg TS 71,79 mg/kg 12,1 mg/kg TS 2500 mg/kg TS 

Zn (zink) 190 mg/kg TS 937,70 mg/kg TS 543,2 mg/kg 91,60 mg/kg TS 2500 mg/kg TS 

Ca  28,4 % (kalcium som CaO) - 2,1% -  

Mg (magnesium) - - 1,7% -  

Mo (molybden) - Under detektionsgräns 36,69 mg/kg - 10000 mg/kg TS 

Fe (järn) 9,1% (som Fe2O3) 3942 mg/kg TS - 180,5 mg/kg TS  

K (kalium) - 160,93 mg/kg TS 0,6% -  

N (kväve) total - 1,0% 5,2% -  

P (fosfor) - 1,0% 1,6% -  

SiO2 (silikon) 7,1%  - - -  

Al (aluminium) 0,698% 15,639 mg/kg TS - -  

BOD - 50 mg/l - -  

COD - 252 mg/l - -  

Föreslagen 
hanteringsmetod 

Tillverkning av kvalitetstegel 
med max 9 % slaminnehåll, 
med förbränning vid 800 
grader i minst 8 timmar 

120 dagars 
kompostering, sedan 
återställande av icke-
produktiv skogsmark 
(=jordförbättring) 

Kompostering tillsammans 
med träavfall (1:1) i 90 
dagar 

Tillverkning av icke-
strukturellt byggmaterial 
genom att ersätta 30 % av 
cement med slam 
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I Araujo och Monterio (2006) framgick det inte ifall värdena är angivna per kg 

TS(torrsubstans)-halt, men jag gjorde antagandet att det var så.  

Enligt Rosa et al. (2006a) härstammar slammets förhöjda halter av Al (aluminium) och Fe 

(järn) från de kemiska fällnings- och flockningsmedel som används vid rening av 

processavloppsvattnet. Det innehåller även näringsämnen som P, N och K, samt organiska 

föreningar. pH:t är basiskt, och BOD-halten är relativt låg. Den låga BOD-halten kan enligt 

författarna förklaras med den bakteriedödande effekten som vissa fenolliknande substanser 

orsakar. Metaller som t.ex. Zn (zink) kan ge upphov till allvarliga skadliga effekter i marken. 

(Rosa, Giuradelliy et al., 2006) 

Avfall Sverige publicerade år 2007 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor 

– Rapport 2007:01, som innehåller vägledning för klassificering av förorenade massor som 

farligt avfall. Tabell 4.1 och Bilaga 3 innehåller rekommenderade haltgränser. Trots att 

begreppet ”förorenade massor” endast avser schaktmassor, förorenade jordar och 

muddermassor, har jag jämfört haltgränserna med slammens innehålls ovan, eftersom 

motsvarande bedömningsgrunder saknas för avloppsslam. Det ger en fingervisning om när 

slammet skulle betraktas som farligt avfall enligt de svenska standarderna. (Avfall Sverige 

(2007): Rapport 2007:01) 

En jämförelse av siffrorna visar att inget värde som artiklarna redovisar för det färska 

slammet överskrider de rekommenderade haltgränserna för klassificering av förorenade 

massor som farligt avfall. Avfall Sveriges rapport föreslår dock att även en sammanvägning 

av de farliga egenskaperna ska ske – enligt en viss formel - för blandningar av farliga ämnen, 

eftersom massorna i vissa fall kan klassificeras som farligt avfall trots att samtliga uppmätta 

värden underskrider haltgränserna. Dessutom är det tydligt att man inte har analyserat de 

flesta potentiellt farliga komponenterna – t.ex. många metaller och persistenta organiska 

ämnen vilka kan ha t.ex. toxiska mutagena och cancerogena egenskaper (Avfall Sverige, 

2007) 

 

5.1.2 Slammets ekotoxicitet 

Textilslammets potentiella skadliga effekter kan inte mätas enbart med hjälp av kemiska 

analyser. Anledningen är att det kan uppstå toxiska effekter från okända eller icke-analyserade 

ämnen. Dessutom kan både additiva och synergiska effekter förekomma. Dessa kan endast 

fångas upp med hjälp av toxicitetstester. När slammet hamnar i miljön, kan organiska 

föreningar och metaller brytas ner, lakas ur, tas upp av organismerna, eller bindas till 

jordpartiklar. (Rosa et al., 2006a) 

Enligt Rosa et al. (2006a) är lakvattnets egenskaper viktigare än det fasta materialets 

kemikaliska sammansättning, eftersom lakvattnet är mer biotillgängligt och urlakning är den 

huvudsakliga vägen för spridning av föroreningar i marken. Inom denna studie har forskarna 

undersökt lakvattnet från färskt textilslam, avseende kemiska egenskaper och akut 

ekotoxicitet. Fenol, Fe och Al var de huvudsakliga komponenterna i den lakbara fraktionen, 

som motsvarar den fasta fasens kemiska sammansättning. För att undersöka ekotoxiciteten på 



36 

 

lakvattnet från färskt textilslam har akuta biotester utförts med arter på olika trofinivåer: 

primärproducenter (alger), primärkonsumenter (Daphnia magna), sekundära konsumenter 

(fisk), och nedbrytare (bakterier). Resultaten visar att lakvattnet från färskt textilslam är svagt 

toxiskt för bakterier, toxiskt för Daphnia magna och fisk, hämmar tillväxten av alger och 

högre växter samt hämmar groning av högre växter. (Rosa et al., 2006a) 

I Mathur et al. (2006) undersöktes mutageniciteten av avloppsslam från ett fabriksgemensamt 

avloppsreningsverk (CETP - common effluent treatment plants) som endast tar emot utsläpp 

från 487 st textilindustrier med färgnings- och tryckprocesser. Detta industriella slam har höga 

halter tungmetaller och andra toxiska substanser (t.ex. färger, detergenter). Det första steget, 

det kemiska reningssteget ger upphov till kemiskt slam, medan från det biologiska steget med 

aktivslamanläggning erhålls biologiskt slam. Dessa två slamtyper analyserades separat. I 

analysen användes Ames-test (en testmetod för att analysera förekomst av mutagena ämnen) 

med bakterien Salmonella typhimurium och resultatet visade på närvaro av genotoxiska 

föroreningar i de undersökta proverna. Bioslammets mutagenicitet visade sig vara högre 

jämfört med det kemiska slammets, vilket var ett oväntat resultat. Det kan möjligen förklaras 

med att vid mikrobiella aktiviteten kan mutagena substanser bildas genom att 

mikroorganismerna omvandlar färger och andra ämnen till föreningar som är giftigare än vad 

ursprungligen använda ämnen var. Alternativt kan vissa mutagena ämnen aktiveras i 

biosteget, d.v.s. de blir mer stabila och biotillgängliga. Dessa kan sedan sedimentera och 

därmed ansamlas i bioslammet. Kemisk fällning ansågs därför vara en effektivare metod för 

att reducera mutagener än biologisk rening. Ett oavsiktligt utsläpp av ett slam med mutagena 

ämnen kan få allvarliga konsekvenser för människors hälsa och miljön. Denna studie visar att 

mutagenicitetstester är viktiga komplement till andra toxikologiska tester samt kemiska 

analyser, och ett Ames-test kan ge en bra fingervisning ifall slammet lämpar sig för 

deponering på land. (Mathur et al., 2006) 

Grobarhetstester visar på att saltinnehållet (särskilt Na) i det färska textilslammet kan hämma 

frögroningen. Denna hämning minskar dock med tiden, eftersom fröna verkar kunna vänja sig 

vid de nya förhållandena. Rötterna drabbas däremot av mer allvarliga effekter, framförallt på 

grund av att metallerna tas upp av och ackumuleras i rötterna. Slammets potentiella 

fytotoxiska (=växtskadliga) egenskaper beror till stor del på kombinationen av en rad olika 

faktorer, såsom salter, tillgängliga aluminiumjoner, organiska ämnen eller lågmolekylära 

fettsyror som slammet kan innehålla. Dessa tillsammans kan också hämma rottillväxten. (El 

Hammadi et al., 2007) 

I Moser et al. (2011) har följande testbatteri föreslagits för farlighetsklassificering av avfall: 

Tabell 5. Rekommenderat testbatteri för att bedöma H14-kriteriet ”ekotoxicitet” i 

Avfallsförordningen, enligt Moser et al. (2011) 

 Testorganism Standard Toxicitets-
kriterium 



37 

 

Tester på 
eluat 
(lakvätska): 

Algae sp DIN EN ISO 8692 (ISO, 2004a) 20 % 

 Daphnia sp DIN ISO 6341 (ISO, 1996) 10 % 

 Salmonella 

typhimurium 

ISO 13829 (ISO, 2000) Dmin≥2 

Tester på 
fast fas: 

Brassica rapa ISO 11269-2 (ISO, 2004b) 30 % 

 Eisenia fetida/ 

andrei 

ISO 17512-1 (ISO, 2006) 20 % 

 Arthrobacter 

globiformis 

ISO/WD 10871 (ISO, 2008) 20 % 

 

5.2 Slamhantering 

Konventionella hanteringsmetoder för avloppsslam är deponering och förbränning. Dessa kan 

inte anses lämpliga ur miljösynpunkt, eftersom de kan medföra en sekundär förorening genom 

urlakning från deponier och regenerering av farliga förbränningsrester. Deponering och 

förbränning är inte heller ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Applicering av färskt 

avloppsslam på produktiv mark är inte möjlig p.g.a. dess kemiska sammansättning. Jag har 

granskat ett tiotal studier som undersökt hur kommunalt och industriellt slam kan omvandlas 

till användbara produkter. Bland de studerade hanteringssätten finns t.ex. utvinning av 

organiska komponenter för jordförbättring, användning av slampellets i betong, ersättning av 

cement med slam i betong, tillverkning av keramiska tegel och plattor, blandning av slam med 

lera för att tillverka byggnadsmaterial. Vermikompostering är ytterligare metod för 

återanvändning av slammet. (Baskar et al., 2006) 

5.2.1 Slamstabilisering genom kompostering 

Ett sätt att minska slammets toxicitet är att stabilisera/kompostera det innan utsläpp till 

miljön. Stabiliserat slam, som genomgått kompostering i 4 månader, visar enligt Rosa et al. 

(2006a) minskad akut toxicitet, och stimulerar tillväxt av alger, högre växter och daggmaskar. 

Araujo och Monteiro (2006) visar dessutom att mikrobiell biomassa, jordandning och antalet 

bakterier ökar i jord som behandlats med komposterat textilslam. Komposteringen pågick i 

detta fall i 90 dagar. 

Araujo et al. (2006) har kommit fram till att komposterat textilslam inte heller är skadligt för 

tillväxten, noduleringen och kvävefixeringen hos sojaböna (Glycine max) och ögonböna 

(Vigna unguiculata). Vissa akuta effekter kunde dock noteras på symbiotiska parametrar och 
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tillväxt, vilka sannolikt beror på saltinnehållets påverkan. Men eftersom salterna lätt lakas ut 

ur marken med nederbörd och bevattning, förväntas dessa effekter avta med tiden.  

El Hammadi et al. (2007) som har analyserat slammets fytotoxicitet (=skadlighet för växter) 

med hjälp av solrosfrön, undersöktes både rottillväxt och frönas grobarhet. Testet används 

även i andra sammanhang för att analysera komposterat material och biologiskt avfall. Även 

detta test visade på att komposterat slam har lägre fytotoxicitet än obehandlat slam. Varken 

kommunalt avloppsslam eller textilslam hade signifikant skadlig effekt på grobarheten efter 

kompostering, även om små mängder av fytotoxiska substanser finns kvar i komposten. (El 

Hammadi et al., 2007) 

Förklaringen till den tillväxtstimulerande effekt som beskrivs ovan är att mikroorganismer 

under kompostering omvandlar näringsämnena i slammet till mer lösliga former som lättare 

tas upp av växter. Även toxiciteten kan reduceras eller helt elimineras med hjälp av 

kompostering. Ytterligare studier är dock nödvändiga för att undersöka metallernas påverkan 

och långtidseffekterna av komposterat textilslam i jorden. (Araujo et al., 2006) 

För att bättre förstå hur metaller beter sig i jorden, har Rosa et al. (2006b) undersökt metallers 

(Cr(VI), Cu(II), Pb(II), och Zn(II)) lakbarhet vid flera olika pH:er i en jord-slam-blandning 

(67:33 v/v%). Analysen visade väldigt låg lakbarhet för metallerna vid samtliga pH-värden. 

Denna blandning har inte medfört någon signifikant ökning av risken för 

grundvattenkontaminering, om slammet genomgått stabilisering. (Rosa et al., 2006b) 

Flera av de ovan nämnda studierna föreslår en användning av det stabiliserade slammet för 

jordförbättring av icke-produktiv mark, t.ex. återställning av skogsmark. På detta sätt kan en 

hög produktivitet uppnås med liten eller ingen förorening av miljön. Det är dock viktigt att 

den producerade biomassan används endast för industriella ändamål, där en eventuell 

bioackumulering av föroreningar inte ger upphov till några problem. (Rosa et al., 2006a; Rosa 

et al., 2006b; El Hammadi et al., 2007) 

Araujo och Monteiro (2005) har kommit fram till att komposterat slam i hög koncentration är 

mycket skadligt för vete- och sojaplantor i hydroponisk odling (d.v.s. odling endast i vatten, 

utan jord). I undersökningen blandades komposten med vatten eller näringslösning i 

koncentrationer 0, 19, 38, 76 and 152 g L-1. Anledningen till detta resultat är troligen att 

vattenlösningen innehåller tungmetaller i högre koncentration och i biotillgänglig form. Även 

här var rötterna känsligare mot metallerna än skotten. Fröerna är däremot mindre känsliga för 

gifterna, beroende på den stora mängden näringsämnen som de lagrar. Det finns därför 

somliga som påstår att grobarhetstester är relativt okänsliga för många toxiska substanser, och 

analys av växttillväxt är lämpligare metod för undersökning av kompostens fytotoxicitet. 

(Araujo & Monteiro, 2005) 

5.2.2 Behandling genom rötning 

En alternativ metod för textilslammets behandling är rötning, vilket alltid sker under anareoba 

(syrefria) förhållanden. Om slammet rötas vid 35±2 grader, sker en nämnvärd minskning av 

slammängden (den totala torrsubstanshalten minskar med 61 %), bakterierna minskar med 
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99,99 %, BOD- och COD-halten reduceras med 89 %, och även nitrat- och fosfathalten 

sjunker avsevärt. Förutom viktminskningen har denna metod en annan fördel: det produceras 

biogas, som sedan kan användas för uppvärmning eller elproduktion. (Asia et al., 2006) 

5.2.3 Återanvändning av slam i bygg- och konstruktionsmaterial 

Baskar et al. (2006) föreslår i en indisk studie att textilslam kan användas i kvalitetstegel, om 

man använder maximalt 9 % slam vid tillverkningen, och förbränning sker vid 800 grader i 

minst 8 timmar. Slammet ersätter på så sätt en del av lerinnehållet i teglet. Slamhalten 

påverkar teglets tryckhållfasthet och vädertålighet, därför är det av stor betydelse att det 

blandas in rätt mängd slam för att kunna uppfylla kriterierna för kvalitetstegel. Studien 

hänvisar till Bureau of Indian Standards (BIS) normer för tegelkvaliteten som innefattar krav 

avseende procentuell krympning, procentuell viktminskning, vattenabsorption och 

tryckhållfasthet. 

Balasubramanian et al. (2005) har undersökt möjligheten att ersätta en del av cementen med 

slam vid tillverkning av byggmaterial. Om upp till 30 % slam kan blandas i cement, skulle 

den sedan kunna användas för tillverkning av icke-strukturellt byggmaterial, visar studien. 

Torkningstiden för byggkomponenterna förlängs dock när slam blandas i cement. 

I båda fallen föreslår författarna att vidare lakbarhetsstudier är nödvändiga i nästa steg för att 

bedöma metodernas lämplighet.   

6. Enkätundersökning 

 

Jag har fått in svar från sammanlagt 24 st företag, varav 9 st är leverantörer till Hemtex, 6 st 

till Lindex, 5 st till ICA, 2 st till Gekås och 1 st till Nyblom o Kollén, Samtliga företag har 

tilldelats en siffra mellan 1-24, för att de inte ska kunna identifieras. Förutom svaren har 

endast landen noterats. Industrierna ligger huvudsakligen i Asien: i Bangladesh, Kina eller 

Indien, medan en fabrik finns i Portugal och en i Indonesien. 

 

Enkätfrågorna finns i Bilaga 1. 

6.1 Allmänna frågor om processer, vatten och avlopp 

 

Se svaren i Bilaga 2. 

 

Fråga 1-7 behandlade fabrikens våtprocesser, rening och återcirkulering av 

processavloppsvattnet samt ursprung av färskvattnet till processerna. Angående de exakta 

avloppsreningsstegen fick jag skicka ut en följdfråga för att få mer konkreta uppgifter om de 

metoder som företagen använder. Fyra av företagen återkom med svar.  

 

Fabrikerna med nummerbeteckningen 1, 18, 22 och 24 renar sitt processavloppsvatten i 

kommunalt avloppsreningsverk och har inte någon egen rening. Därför tar jag inte med dem i 
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sammanställningen, utan utgår ifrån 20 st industrier. Fabrik 23 har fabriksgemensamt 

reningsverk (CETP – common effluent treatment plants), som är ett vanligt och ekonomiskt 

fördelaktigt sätt att rena det industriella avloppsvattnet i Indien enligt Baskar et al. (2006). 

 

16 av fabrikerna har färgning bland sina våtprocesser, varav 6 st är endast färgerier.  

 

 
Figur 4. Kategorisering av fabrikerna utifrån typ av våtprocesser 

 

Huvuddelen av företagen, 13 st får sitt färskvatten från grundvatten, och så gott som alla 

övriga (5 st) använder kommunalt vatten i sina processer. I de flesta fallen (i 14 fabriker) 

renas vattnet före användning i processerna. Avhärdning är den dominerande reningsmetoden 

med hjälp av jonbyte. 

 

 
Figur 5. Fördelning av olika färskvattenkällor till textilprocesserna 

 

När det gäller de egna anläggningarna för processavloppsrening, har 10 företag endast kemisk 

rening, 4 st endast biologisk rening, 4 st både biologisk och (fysikalisk-)kemisk rening och 2 

st annan metod. Mer utförlig beskrivning av de konkreta reningsstegen har erhållits av 

fabrikerna nr 3, 6, 7, 8 och 9. Fabrikerna nr 3, 6 och 9 har alla både kemisk och biologisk 

rening, och reningsstegen är väldigt likartade i dessa tre anläggningar. Skillnaden är att fabrik 
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nr 6 har endast flockning med hjälp av polymerer som kemisk reningssteg (medan nr 3 och 9 

använder fällningskemikalier), samt att de även tillsätter natrium-hypoklorit till 

avloppsvattnet efter det biologiska steget. Fabrik nr 9 använder däremot sand- och kolfilter 

som kompletterande reningssteg. Fabrik nr 7 använder aktivslam-anläggning för att rena sitt 

processavloppsvatten. Fabrik nr 8 har fysikalisk-kemisk rening, bl.a. med hjälp av sandfilter 

och aktivt kol. 4 av dessa 5 fabriker har uppgett att de förtjockar det erhållna slammet.  

 

 
Figur 6. Fördelning av olika avloppsreningsmetoder vid industrierna 

 

Återcirkulering av det renade processavloppsvattnet till de egna processerna förekommer i 

dagsläget i bara en av fabrikerna: fabrik nr 9. De återvinner ca 20 % av vattnet.  

6.2 Tillstånd och processavloppsvattnet 

Se svaren i Bilaga 3. 

 

Den andra och tredje stora frågegruppen behandlar områdena utsläppstillstånd och kontroll 

samt avloppsvattenmängd och kvalitet.  

 

Alla 20 fabrikerna har uppgivit att de har tillstånd att bedriva våtprocesser och att släppa ut 

renat processavloppsvatten från sin verksamhet. De flesta företagen har angett vilka 

parametrar som det finns gränsvärden för i tillståndet. pH, BOD, COD, TDS, TSS och DO är 

vanligt förekommande parametrar här, men i vissa fall mäts temperatur, färg, SS (suspended 

solids; suspenderade fasta ämnen), fenol, ammoniak-kväve, Cr och fenoler m.m. Biotest (med 

fisk) som krav förekommer endast vid en fabrik, nr 19. Frekvensen av myndighetskontroll 

varierar mycket mellan fabrikerna, från automatisk fjärrbevakning varannan timme till 

tillsynsbesök ett par gånger om året.  

 

Den utsläppta avloppsvattenmängden visar stora variationer mellan fabrikerna. Det lägsta 

värdet är 20 m3/dag på fabrik nr 19, det högsta 9000 m3/dag på fabrik nr 10.  
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Figur 7. Fördelning av olika utsläppsmängder för processavloppsvatten 

 

Hälften av fabrikerna har uppgett att det renade processavloppsvattnet är antingen färgat eller 

grumligt. I drygt hälften av fallen leds det renade processavloppsvattnet till kommunalt 

reningsverk för ytterligare rening. Resten av fabrikerna har bäck, å, flod, kanal, insjö, hav (1 

st) eller mark som recipient för det renade processavloppsvattnet. Här är det alltså 

sötvattenrecipienterna som dominerar.  

 

 
Figur 8. Andelen olika recipienter för det renade processavloppsvattnet 

 

Om de tillåtna gränsvärdena överskrids, är vanliga åtgärder bl.a. att vattnet skickas till rening 

på nytt, eller att kemikaliedoseringen justeras. 11 fabriker har planer på förbättringar av 

reningsanläggningen, t.ex. genom komplettering av kemisk rening med biologiska processer, 

eller utökad kapacitet. I två av fallen har man övervägt återcirkulering av vattnet – dessa är 

fabrik nr 14, samt fabrik 19 som tänker installera en anläggning för omvänd osmos. Båda 

fabrikerna är färgerier och processavloppsvattnet behandlas endast med kemiska metoder. De 

har däremot väldigt olika avloppsflöden, nr 14 släpper ut 3600 m3, medan nr 19 endast 20 m3 

om dagen. 

Utsläppsmängder 
(n=20)

1000-5000 m3/dag

100-1000 m3/dag

<100 m3/dag

>5000 m3/dag

Recipient
(n=20)

Avloppsnät/annat 
reningsverk

Vattendrag

Insjö

Mark

Hav



43 

 

 

6.3 Avloppsslammet 

Se svaren i Bilaga 4. 

 

I den sista delen av enkäten ingick frågor kring textilslam, dess innehåll och hantering.  

 

De av fabrikerna angivna slammängderna varierar från 0 till 4915 t/år. En viktig fråga är 

slammets vatten- och torrsubstanshalt, som avsevärt påverkar slammets volym och därmed 

även vikt. Min fråga handlade om vattenhalten i slammet, men svaren kan i många fall antas 

avse TS-halten. Efter en långtgående mekanisk avvattning ska TS-halten av det s.k. 

torrslammet ligga mellan 20-35%, det är alltså osannolikt att en lägre vattenhalt än 50-60% 

uppnås vid avvattning/slamförtjockning i fabrikerna. När jag fick lägre siffra än så har jag 

antagit att det angivna värdet är i stället TS-halten. Min formulering kan ha varit missvisande 

eftersom man oftast anger slammets TS-halt och inte vattenhalt. Jag har räknat om 

slammängden till TS-mängd för att få fram jämförbara siffror, och där det saknades vatten- 

eller TS-halten antog jag att slammet innehöll 10 % TS och gjorde beräkningarna utifrån det. I 

Figur 9 har jag delat in fabrikerna i följande kategorier utifrån TS-mängden i det producerade 

slammet: 

 

 
Figur 9. Kategorisering av industrier utifrån producerad slammängd 

 

Det finns två företag som uppgivit att de inte producerar något slam alls: nr 7 och 14.  

Fabrik nr 7 är ett färgeri med biologisk rening och stora utsläppsflöden (4200 m3/dag). Enligt 

deras skiss över reningsprocesserna återcirkuleras det aktiva biologiska slammet i det 

biologiska steget, medan överflödet förtjockas och omhändertas. Om det stämmer att de inte 

har haft någon slamproduktion under det senaste året skulle det innebära att de inte har fått 

något slamöverskott från biosteget – vilket är knappt troligt. 

Fabrik nr 14 är ett färgeri med kemisk rening och lika stora utsläppsflöden (3600 m3/dag). Här 

kunde jag inte hitta någon konkret förklaring till varför de inte erhåller något slam. En 
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möjlighet är att de använder någon avancerad kemisk oxidationsmetod som inte medför någon 

slamproduktion (t.ex. oxidation med ozon, elektrokemisk eller fotokemisk oxidation).  

De övriga fabrikerna med låg slamproduktion använder sig av varierande reningsmetoder, och 

utsläppsmängderna skiljer sig också mellan industrierna (mellan 20 och 1500 m3/dag).  Det är 

alltså svårt att hitta något gemensamt drag som skulle kunna förklara en mindre slammängd. 

 

De största slammängderna finns i fabrikerna nr 2, 3, 6, 10 och 20. Med undantag för nr 10 har 

alla dessa företag kemisk rening i sin reningsanläggning, i de flesta fallen i kombination med 

biologisk rening. Gemensamt för de alla är att de har stora flöden av processavloppsvatten och 

släpper ut 1200-9000 m3 renat avloppsvatten per dag.  

 

När det gäller hanteringen av de uppkomna slammängderna, har 7 av industrierna uppgivit att 

slammet deponeras – antingen på egen fastighet eller på annan plats. Två företag skickar det 

till förbränning. fem har skrivit att slammet hämtas av kommunen/myndigheter/annat företag, 

men det framgår inte hur det hanteras sedan. I endast ett av fallen (fabrik nr 9) handlar 

kvittblivningen om återanvändning av slammet som ”alternativt material” inom industrin, 

dock saknas det mer exakt beskrivning.  

 

 
Figur 10. Fördelning av olika slamhanteringsmetoder 

 

Samma företag (nr 9) har även utfört ett laktest med toxicitetsanalys (Toxicity Characteristic 

Leaching Procedure) år 2005. I de allra flesta fabrikerna utförs inga egna analyser av 

slammets innehåll, och i de två fallen där de svarade ”ja” på frågan har de inte specificerat 

vilka parametrar som mäts. Fyra företag har angett några lagkrav gällande slammets 

sammansättning, och de presenteras i Tabell 6-8.  
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Tabell 6. Lagkrav avseende slammets kemiska sammansättning enligt fabrik nr 2 i Portugal 

Ämne Gränsvärde Ämne Gränsvärde 

pH 6-9 TSS 150 mg/1 

TDS 2100 mg/1 BOD5 50 mg/1 

DO 4.5-8 mg/1 COD 200 mg/1 

 

Tabell 7. Lagkrav avseende slammets kemiska sammansättning enligt fabrik nr 9 i Indonesien 

Ämne Gränsvärde Ämne Gränsvärde 

Arsenik 5 mg/L Bly      5 mg/L      

Barium 100 mg/L Kvicksilver    0,2 mg/L 

Bor 500 mg/L Selen 1 mg/L 

Kadmium 1 mg/L Silver 5 mg/L 

Krom 5 mg/L Zink 50 mg/L 

Koppar 10 g/L 

 

Tabell 8. Lagkrav avseende slammets kemiska sammansättning enligt fabrikerna nr 16-17 i 

Kina 

Ämne Gränsvärde Ämne Gränsvärde 

Krom 600 mg/kg Nickel 100 mg/kg 

Kadmium 5-20mg/kg Kvicksilver 5 mg/kg 

Bly 300 mg/kg Arsenik 75 mg/kg 

 

Tre av fyra företag har alltså angett att det finns lagkrav på metallhalterna i slammet, enligt 

den fjärde finns lagkrav avseende pH, TSS, TDS, DO, BOD och COD. De parametrar där 

enheten är mg/L är svårtolkade utan ytterligare förklaring, eftersom värdena normalt anges 

per kg torrsubstans och för att kunna omvandla mg/L till mg/kg skulle vi behöva känna till 

torrsubstanshalten. Enheterna i den sista tabellen är mg/kg, som antagligen innebär mg/kg 

torrsubstans. Ytterligare svårighet är att vi inte heller vet vilken hantering av slammet 

gränsvärdena avser – gäller de för slammet som ska deponeras (var?), förbrännas eller 

återanvändas efter vidare behandling? De olika kvittblivningsmetoderna kräver olika grader 

av renhet och innebär olika risker för hälsa och miljö. 
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Om man jämför de kinesiska lagkraven i Tabell 8 med de uppmätta värdena i Tabell 4 på s 

33-34 som innehåller slammets innehåll utifrån fyra artiklar, kan man se att värdena 

underskrider eller ligger på gränsen till de siffror som anges i lagkravet. De metaller som i 

något fall låg nära haltgränserna var Cd och Ni.  

 

I de flesta industrierna verkar inte finnas några rutiner för hantering av avvikelser, vilket inte 

är förvånande med tanke på att de inte heller har rutiner eller riktlinjer för kvalitetskontroll av 

slammet. Det finns dock en ambition i några av företagen att förbättra kontrollen och 

hanteringen av avloppsslam i framtiden.  

 

Det framgår väldigt tydligt att myndighets- och egenkontrollen fungerar mycket sämre för 

avloppsslam än för avloppsvattnet. Trots att många fabriker skickar slammet till deponering 

vilket kan innebära en betydlig miljöpåverkan, har de bristfälliga kunskaper om vad deras 

slam innehåller. 

 

7. Diskussion 
Textilindustrins avloppsvatten är väldigt problematiskt ur miljösynpunkt eftersom det är 

oerhört komplext och innehållet visar dessutom kraftiga variationer. Den ena industrin är inte 

heller lik den andra, de har t.ex. olika typer och kombinationer av våtprocesser, och även de 

med samma processer kan använda helt skilda kemikalier. Vattenbehovet och därmed 

utsläppsflödet visar också stora variationer. Gemensamt för textilindustrierna är däremot den 

stora mängden vatten och kemikalier som används per producerad enhet.  

 

Det är tydligt att det inte finns ett enda säkert recept för behandling av textilfabrikernas 

processavloppsvatten. Dock krävs det generellt en kombination av olika reningstekniker för 

att uppnå önskat resultat, just på grund av de många olika sorters föroreningar som ska 

avskiljas och oskadliggöras. Färger (tillsammans med övriga svårnedbrytbara organiska 

ämnen), salter och metaller utgör några stora problemområden som behöver beaktas vid val 

av reningsmetod. De konventionella metoderna (t.ex. kemisk fällning) verkar lämpa sig 

relativt bra för borttagning av lättnedbrytbart organiskt innehåll och tungmetaller – metallerna 

kommer i stället att utgöra problem i avloppsslammet som innehåller dem i mer koncentrerad 

form. Färger är ofta svårnedbrytbara och toxiska, och det krävs mer avancerad rening för att 

avlägsna dem alla ur processavloppsvattnet. I litteraturen finns många förslag på möjliga 

avfärgningsmetoder, deras tillämplighet i industriell skala beror dock på många olika faktorer. 

Många fysikaliska-kemiska reningstekniker (t.ex. avancerade oxidationsmetoder eller 

membranteknik) lämpar sig inte alltid för storskalig användning p.g.a. den höga kostnaden 

eller för att de inte klarar av höga flöden. En enklare metod som ofta föreslås för effektiv 

borttagning av färger och övriga kemikalier är adsorption, dels med det konventionella 

kolfiltret, dels med alternativa adsorptionsmaterial som diverse restprodukter från jordbruk 

och industri. För mindre industrier med bättre ekonomiska resurser kan det löna sig att 



47 

 

investera i mer avancerad teknik, särskilt om den medför återanvändning av en del vatten eller 

processkemikalier. Nanofiltrering, omvänd osmos, jonbyte är ofta föreslagna 

slutbehandlingssteg för att uppnå ett så rent vatten som lämpar sig för återanvändning i de 

flesta textilprocesserna. Komplett rening av saltinnehållet är i princip endast möjlig med dessa 

metoder. 

 

Vill man ta till en ”end-of-pipe” lösning kan man enbart fokusera på det producerade 

avloppsvattnet och hur dess föroreningsinnehåll kan avlägsnas alternativt återcirkuleras. Om 

man vill gå ett steg längre, och bespara investeringar i dyr reningsteknik samt förebygga 

föroreningarna vid källan, finns det en annan väg att gå: att titta närmare på varje enskild 

process. Genom en flödesanalys kan man upptäcka vissa delflöden som bidrar med mest 

förorening och där man genom separat rening enklare kan förbättra avloppsvattnets kvalitet. 

Samtidigt – om man går ännu djupare – bör man också hitta några kemikalier som går att 

ersätta med mindre skadliga/svårrenade alternativ, som ändå uppfyller kvalitetskraven och 

inte är mycket dyrare. Hittar man några nyckelämnen kan man på så sätt åtgärda en stor del av 

föroreningsinnehållet i processavloppsvattnet. Det krävs kostsamma analyser och utredningar 

i ett första skede, men det långsiktiga positiva resultatet bör överväga det. Genom att ersätta 

vissa kemikalier kan man dessutom minska föroreningsinnehållet i slammet. 

 

Utifrån enkätsvaren framgick det att kvalitetskontroll av det renade processavloppsvattnet 

finns på de flesta företagen, samt ungefär hälften hade ambitioner att förbättra reningen. Ett 

intressant faktum var att ca hälften av fabrikerna troligen skickar det renade 

processavloppsvattnet vidare till kommunal rening. Om detta stämmer ställs något mindre 

krav på avloppsrening i dessa fall, men det är fortfarande viktigt att avloppsvattnet har 

tillräckligt låg toxicitet och föroreningshalt för att kunna behandlas i ett kommunalt 

reningsverk. Å andra sidan måste det finnas sådana substanser kvar i det som går att rena bort 

kommunalt – i annat fall, om vattnet inte går att behandla ytterligare, utgör det enbart en 

onödig belastning för ledningsnätet och reningsverket. De industrier som leder vattnet direkt 

till recipient använder huvudsakligen sötvatten som recipient vilket innebär risk för bl.a. 

saltpåverkan från textilprocessernas avloppsvatten.  

 

Slam från textilindustrin verkar vara en relativt outredd fråga, med tanke på de få artiklar som 

hittats i området. Den närmast obefintliga kvalitetskontrollen, brist på lagkrav och deponering 

som den vanligaste hanteringsmetoden – utifrån enkätsvaren - indikerar att det finns mycket 

kvar att göra när det gäller medvetenheten och kunskaperna kring textilslam. Det fanns 

dessutom enbart en fabrik bland de undersökta som någonsin har gjort ekotoxikologisk 

undersökning på sitt slam, och som återanvänder det i stället för deponering eller förbränning.  

 

De få artiklar som jag hittat gav en liten fingervisning av textilslammets möjliga innehåll, där 

det framgår att tungmetaller (främst Cd och Ni) är närvarande vilket kan innebära miljörisker 

vid urlakning. Vissa toxicitetstester visar även på en eventuell liten påverkan från salthalten, 

men eftersom det bara kan vara en bråkdel av saltutsläppet som fångas i slammet kan inte 

detta ha större betydelse i förhållande till saltpåverkan från avloppsvattnet. Toxicitetstester 
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som lämplig testmetod föreslås i flera av studierna, eftersom de många ämnen som finns i 

textilslammet gör att den sammanlagda miljöeffekten är svår att mäta på konventionellt vis. 

Fysikaliska-kemiska analyser i sig är otillräckliga för att visa synergiska effekter på 

ekosystemen.  

 

När det gäller enkätundersökningen som metod, kan man i efterhand se vissa 

förbättringsmöjligheter. Min tanke från början var att skicka ut enkäterna i flera omgångar så 

jag hinner dra slutsatser och förbättra den när de första svaren kommit in. På grund av den 

korta tidsramen hann jag dock inte med detta, utan skickade endast ut en kort följdfråga 

angående de exakta reningsstegen. Den här enkätfrågan (fråga 3) borde ha preciserats och de 

färdiga alternativen kunde tagits bort så att företagen själv får möjlighet att beskriva och 

skissa upp sina reningsprocesser, i hopp om mer utförliga svar. Jag kunde även ha inkluderat 

en fråga om vilket land fabriken ligger i, vilket skulle besparat en extra uppföljningsrunda 

med kontaktpersonerna på klädföretagen.  

 

Fråga 11 om den dagliga utsläppsmängden hade kunnat sättas i relation till fabrikens kapacitet 

så man får en bättre jämförelsegrund. Vikten av det utgående tyget skulle kunna vara en 

möjlig fråga, men man måste ta hänsyn till att företag med samma utgående textilvikt kan ha 

olika många och olika avancerade våtprocesser vilket gör att deras vattenbehov och därmed 

utsläpp också blir olika. I fråga 12, To what type of recipient (e.g. brook, flood, lake, sea, soil) 

is your textile wastewater discharged to? borde jag skrivit treated textile wastewater för att 

vara hel säker på att frågan inte kan feltolkas. Jag förutsätter dock att företagen svarade rätt 

här eftersom de andra frågorna i denna enkätdel också avsåg det renade avloppsvattnet.  

 

Det största antagandet som jag gjort i enkätundersökningen gäller den producerade 

slammängden. Här frågade jag på slammets vattenhalt vilket ledde till väldigt varierande svar, 

antagligen för att många reflexmässigt skrev torrsubstanshalten som är den vedertagna 

enheten. Här skulle alltså behövas en omformulering så att frågan avser torrsubstanshalt i 

stället för vattenhalt. Fråga 21 om lagkrav för slammets innehåll skulle också preciserats så 

det framgår exakt vilken slamhantering kraven avser. 

 

Urvalet av fabriker kunde ha varit bredare om fler fabriker utanför Asien hade svarat på 

enkäten. Samtidigt återspeglar säkerligen enkätens fördelning den faktiska fördelningen 

mellan världsdelarna när det gäller textilproduktion. 

 

Jag tycker inte att enkäten skulle ha vunnit på att vara längre och mer detaljerad, även om det 

alltid finns detaljer som man gärna ville fördjupa sig i. Företagen blir troligen mindre villiga 

att svara ju längre och mer avancerad enkäten är. En generell svårighet har dessutom varit att 

frågor har lämnats obesvarade och det har även kommit in orealistiska eller svårtolkade svar. 

Här skulle det förmodligen underlättat om jag tog kontakt med de aktuella företagen per e-

post eller telefon så man har möjlighet att förtydliga frågor och diskutera kring oklarheter. 

Dels har tidsbrist utgjort ett hinder här, dels har jag inte haft någon direkt kontakt med 

fabrikerna för att skydda leverantörernas identitet.  
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8. Förslag på slamriktlinjer 
 

Utifrån mitt arbete vill jag föreslå följande tre nivåer av riktlinjer när det gäller textilindustrins 

slamhantering.  

 

1. Basnivå – nybörjare 
Lägsta nivån/basnivån är tänkt att innefatta företag som har en grundläggande kontroll över 

och kunskap om sin slamhantering, samt uppfyller alla gällande lagkrav. Här beror väldigt 

mycket på hur myndigheterna ställer sig till frågan och om det överhuvudtaget finns några 

lagkrav på slaminnehåll, samt om det finns något tillståndssystem för de aktörer som slutligen 

tar hand om slammet. Men företagen ska utifrån landets och kommunens förutsättningar göra 

åtminstone det som krävs för laguppfyllnad. 

 

Företaget bör: 

- ha kunskaper om den producerade egna slammängden  

- ha kunskaper om eventuella lagkrav angående slammets sammansättning för vissa ändamål 

- utföra regelbundna fysikaliska-kemiska analyser av slamkvalitén (TS, metaller, 

näringsämnen) 

- ha lämpliga rutiner för egenkontroll och avvikelsehantering 

- avvattna tillräckligt för den valda hanteringsmetoden 

- hantera av slammet under kontrollerade förhållanden (t.ex. lämnas till godkänd deponi, 

godkänd förbränningsanläggning, alt. företag/myndighet med tillstånd för hantering av slam). 

Slammet som hanteras ska uppfylla relevanta lagkrav. 

 

2. Avancerad nivå 

Nivå 2 förutsätter en mer proaktiv inställning till miljöarbetet och användning av någon form 

av ledningssystem för ständiga förbättringar.  

 

Företaget bör: 

- uppfylla alla krav på nivå 1 

- förutom regelbundna kemiska analyser, även utföra ekotoxikologisk undersökning av 

slammet 

- ha kunskaper om slammets påverkan på miljön vid vald hanteringsmetod 

- ha ständigt förbättringsarbete med hjälp av mål och långsiktig strategi: undersökning av 

hur man kan uppnå renare slam och mer miljöanpassad slamhantering, efter fabrikens 

förutsättningar.  

 

3. Best practice 

I nivå 3 har man redan kommit en bra bit med förbättringsarbetet och uppnått en minimering 

av slammets potentiella miljöpåverkan med hjälp av bästa tillgängliga teknik, utifrån 

fabrikens egna förutsättningar. 
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Företaget bör: 

- uppfylla alla krav på nivå 1 och 2 

- utföra regelbundna ekotoxikologiska undersökningar 

- ha minimerat slammets metallhalt genom att ersätta metallhaltiga processkemikalier mot 

metallfria där det är möjligt, och återanvända allt slam under kontrollerade förhållanden 

efter lämplig stabilisering, alternativt: 

- ha minimerat den erhållna slammängden med hjälp av avancerad slamfri reningsteknik 
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Bilaga 1. - Enkätfrågor 
 

General questions about productions processes, water and wastewater issues 

 

1) What kind of wet processes do you use in your textile production? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2) Does your textile wastewater undergo treatment before being discharged to the 

environment? 

     No (no further questions) 

     Yes, in a municipal wastewater treatment plant (no further questions) 

     Yes, in our own wastewater treatment system  

     Yes, in another way: …………………………………………  (no further questions) 

3) Which treatment process steps are used in your wastewater treatment system? Specify the 

treatment methods: 

     mechanical: …………………………………………………………………………… 

     chemical: ………………………………………………………………………………... 

     biological: ………………………………………………………………………………      

     other: …………………………………………………………………………………… 

4) Do you recycle/reuse any of your treated wastewater?  

     Yes, all of it 

     Yes, a part of it, about …….% 

     No 

5) Where do you obtain the freshwater that is used in production? ………………………… 

6) Do you purify the incoming freshwater?  

     Yes – With which method? …………………………………………………………… 

     No  

7) Further comments on the questions above: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Permits for production and discharge 

8) Have you got any permission from authorities for using wet processes? 

     Yes 

     No – Go directly to question 10. 

9) According to your permission: 

a) How much textile wastewater are you permitted to discharge per day? ……………… 

b) What kind of limitations do you have for different substances occurring in the textile 

wastewater, and how often do you have to measure these parameters? 
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Aame of 

substance  

Limitation value Unit Sampling 

frequency 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

c) Until which date is the permission valid? ……………………………............................ 

d) Which authority gave you the permission? …………………………………………… 

e) Do the authorities control your wastewater treatment system and/or the quality of your 

treated textile wastewater? 

      Yes – What do they control and how often? ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

      No 

10) Further comments on the questions above: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Textile wastewater 

11) How much treated textile wastewater is discharged from your mill per day? …………… 

12) To what type of recipient (e.g. brook, flood, lake, sea, soil) is your textile wastewater 

discharged to? ..................................……………………………………………………… 

13) How does the treated textile wastewater usually look like?  

     transparent and colorless 

     cloudy 

     colored 

     both cloudy and colored 
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14) What parameters of the treated textile wastewater are measured and how often?  

 

 

Aame of substance Sampling 

frequency 

Aame of substance Sampling 

frequency 

    

    

    

    

    

 

15) What actions are taken if the measured values exceed the limitations? ................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

16) Do you intend in the nearby future to improve your textile wastewater treatment?  

      Yes - In which way?  ...................................................................................................... 

..................................................................................................……………………………. 

      No 

17) Further comments on the questions above: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Textile sludge 

18) How much textile sludge is produced in your wastewater treatment system?..……tonne/yr 

a) How much water does it contain? ………………% 

19) How do you manage the textile sludge?  

      Deposit on own property 

      Deposit at other area: …………………………………………………………………. 

            Use it as soil to ……………………………………………… (type of vegetation) 

            Compost it, and then use it as soil to ………………………………(type of vegetation) 

            Use it as construction/building material, such as:………………………………………. 

            Collected by another company, for use as ….……………………………………….. 

            Collected by authorities, for use as ……...…………………………………………... 

            Other: …………………………………………………………………………………... 

20) Do you measure the content of some substances in the textile sludge?  

      Yes - What kind of parameters are measured and how often?  

Aame of substance Sampling 

frequency 

Aame of substance Sampling 

frequency 
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       No 

 

21) What kind of legal requirements concerning the content of textile sludge has been issued? 

Aame of substance Limitation value 

(with unit) 

Aame of substance Limitation value 

(with unit) 

    

    

    

 

22) What actions are taken if the measured values exceed the limitations? ................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

23) Do you intend in a nearby future to improve your textile sludge management?  

      Yes - In which way? ......................................................................................................... 

..................................................................................................……………………………. 

      No 

24) Further comments on the questions above: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2. – Enkätsvar 1 
Fabrik Land Våtprocesser Vattenkälla Vattenrening Avloppsreningssteg Återcirkulering 

av vatten 
2. Portugal Färgning, finishing, 

tvätt 
grundvatten avhärdning Kemisk nej 

3. Bangladesh Svedning, blekning, 
mercerisering, 
färgning, tvätt 

grundvatten avhärdning Kemisk-biologisk: Utjämning, 
filter, oljefälla, kemisk fällning 
(järnsulfat, kalklösning, 
koaguleringsmedel), primär 
sedimentering med pH-justering 
(saltsyra, svavelsyra), luftning 
och biologisk rening med 
bakterier (tillsättning av 
kolkälla), sekundär 
sedimentering, slamförtjockning 
med centrifug 

nej 

4. Bangladesh Färgning, tryck, 
finishing 

grundvatten avhärdning Kemisk (biologisk rening håller 
på att installeras) 

nej 

5. Bangladesh Färgning grundvatten jonbyte Biologisk nej 
6. Bangladesh Skurning, blekning, 

mercerisering, tvätt, 
”reactive”, färgning, 
pigmentfärgning, 
tryck 

grundvatten Järnavskiljning, 
filtrering och 
avhärdning 
med jonbyte 

Fysikalisk-kemisk-biologisk: 
filter, utjämning, flockning 
(polymer), primär 
sedimentering, pH-justering 
(saltsyra), biologisk rening, 
sekundär sedimentering, 
klorering (natrium-hypoklorit), 
filter, slamhantering 

Nej, men har 
planer på det 
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7. Bangladesh Färgning av vävda 
textilier 

grundvatten avhärdning Biologisk: filter, utjämning, pH-
justering (svavelsyra) och 
tillsättning av kolkälla (i form av 
fosforsyra), biologisk rening 
(denitrifikation i två steg, sedan 
nitrifikation med luftning), 
sedimentering, återcirkulering 
av aktivt slam, slamförtjockning 

nej 

8. Bangladesh Vävda textiler: 
avklistring, 
kombinerad 
skurning&blekning, 
mercerisering, 
färgning, tryck, 
finishing 

grundvatten jonbyte Fysikalisk-kemisk: filter, 
utjämning, pH-justering, 
avfärgning och luftning, 
sedimentering, sand- och aktivt 
kolfilter, slamförtjockning 

nej 

9. Indonesien Avklistring, blekning, 
mercerisering, 
färgning, finishing 

grundvatten Kemisk rening 
med harts och 
soda 

Kemisk-biologisk (PT 
Tyfountex): kemisk rening (pH-
justering, fällning, flockning, 
sedimentering), biologisk rening 
(luftning, sedimentering, 
sandfilter, kolfilter) 

Ja, ca 20% 

10. Kina Ej angivet Från 
vattenverk 

nej biologisk nej 

11. Kina Ej angivet Från 
vattenverk 

ja Annan metod nej 

12. Bangladesh Färgning grundvatten jonbyte biologisk nej 

13. Bangladesh Färgning, finishing grundvatten nej Kemisk nej 

14. Bangladesh ”Exhaust” – färgning? Reservoar/tank jonbyte Kemisk nej 

15. Bangladesh Tvätt av denim och 
annat tyg 

grundvatten nej Kemisk nej 
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16. Kina Färgning Kommunalt 
dricksvatten 

ja Kemisk nej 

17. Kina Färgning Kommunalt 
dricksvatten 

nej kemisk nej 

19. Indien Färgning av 
bomullsgarn 

grundvatten nej Kemisk nej 

20. Bangladesh Färgning, finishing av 
stickade textilier 

grundvatten Ja, Geolight 
(kationisk 
harts) 

Biologisk, kemisk nej 

21. Kina Ej angivet vattenverk jonbyte Annan metod nej 

23. Indien Färgning av garn, 
färgning och tryck av 
tyg 

Renat 
flodvatten 

Nej kemisk nej 



62 

 

Bilaga 3. – Enkätsvar 2 
Fabrik Till-

stånd 
Myndigh
et 

Max. 
tillåtna 
utsläpps-
mängd 

Parametr
ar med 
gräns-
värden 

Giltighet Myndighet
s-kontroll 

Utsläpp
s-
mängd 

Avlopps-
vattnets 
kvalitet 

Recipie
nt 

Kontroll av 
parametrar 

Avvikelse-
hantering 

Förbättrings-
planer 

2. ja Miljödep. 100 m3/t 
= 2400 
m3/dag 

Ej angivet Ej angivet Ja 2400 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Kanal pH, TSS, 
COD, As, 
Pb, Cd, Cr, 
Cu, Ni mäts 
var 3:e 
månad 

Kemikalie-
doseringen 
justeras 

Utöka 
anläggningen 
med biologisk 
rening 

3. ja Miljödep. 0,1 m3/kg 
textil 

pH, BOD, 
COD, 
TDS, TSS, 
DO 

2012-04-
14 

Ja, varje 
kvartal 

2200 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Insjö pH, COD, 
TDS, TSS, 
DO mäts 
dagligen, 
BOD mäts 
var 3:e dag 

Processen 
och 
kemikalie-
doseringen 
optimeras 

Utöka kapaciteten 

4. ja Miljödep. 40 
m3/dag 

Ej angivet 2012-07-
12 

Ja 40 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Avlopps-
system? 

pH, färg 
mäts en 
gång i 
timmen 

Rapporteras 
och 
avdelnings-
chefens 
instruktioner 
följs 

3000 m3 biologisk 
reningsanläggnin
g är under 
konstruktion (60 
% färdig). 

5. ja Miljödep. 1440 
m3/dag 

pH, BOD, 
COD, 
TDS, TSS, 
DO 

2012-04 Ja, varje 
kvartal 

1200 
m3/dag 

Grumligt Avlopps-
system 

Ej angivet Kontrollen 
ändras och 
expert 
tillfrågas 

Inga 

6. ja Miljödep. 1200 
m3/dag 

pH, BOD, 
COD, 
TDS, TSS, 
DO, S.S., 
Ts, Fe 

2012-02-
05 

Ja, 2 eller 4 
ggr/år + 
slumpmässi
gt 

1200 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Havet pH, COD, 
TDS, TSS, 
DO mäts 
dagligen, 
BOD mäts 
var 3:e dag 

Kemikalie-
doseringen 
justeras 

Utöka 
kapaciteten, byta 
processkemikalier
na mot mer 
avancerade sorter 

7. ja Miljödep. 6000 
m3/dag 

pH, BOD, 
COD, 
TDS, TSS, 
DO, 
temperatur 

Ansökt 
om 
förlängnin
g 

Ja, 
slumpmässi
gt 

4200 
m3/dag 

Svagt färgat Flod/å pH, TDS, 
DO, 
temperatur, 
SV, MLSS 
mäts 
dagligen, 

Informerar 
reningsverk
s-expert 

Ny biologisk 
reningsanläggnin
g är under 
konstruktion 
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BOD, COD, 
TSS mäts 
varje vecka 

8.  ja Miljödep. ”total 
processin
g” 

BOD 2012-03-
16 

Ja, varje 
kvartal 

500-600 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Avlopps-
system 

TDS, SS, 
TS, COD, 
pH, 
konduktivite
t, DO mäts 
”per batch”, 
BOD mäts 
varje månad 

Avlopps-
vattnet 
renas om 

Utöka 
anläggningen 
med biologisk 
rening 

9. ja Head of 
Residenc
e Decree 

3243 
m3/dag 

Temperatu
r, BOD, 
COD, 
TSS, 
fenol, Cr, 
ammoniak
, S, fett, 
pH 

2013-01-
10 

Ja, varje 
månad 

1500 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Flod/å Temperatur, 
BOD, COD, 
TSS, fenol, 
Cr, 
ammoniak, 
S, fett, pH 
mäts varje 
månad 

Ser över 
reningsverk
et 
(bakterier, 
kemikalie-
dosering), 
tvättar kol- 
och 
sandfiltret 

Inga 

10. ja Environm
ental 
protection 
agency 

11000 
m3/dag 

COD, pH, 
SS, färg 

2012-02 Ja, varje 
kvartal 

9000 
m3/dag 

Grumligt och 
färgat 

Annat 
avlopps-
renings-
verk 

Ej angivet Avlopps-
vattnet 
renas om 

Inga 

11. ja Lokal 
environm
ental 
protection 
bureau 

6500 
t/dag 

COD 2012-12-
31 

Ja, 
automatisk 
bevakning 
varannan 
timme, + 
slump-
mässigt 

6000 
t/dag = 
6000 
m3/dag 

Färgat Avlopps-
system 

COD mäts 
var 2:e 
timme, 
ammokiak-
kväve mäts 
var 8:e 
timme 

Avlopps-
vattnet 
renas om 

Inga 

12.  ja Miljödep. 1440 
m3/dag 

pH, BOD, 
COD, 
TDS, TSS, 
DO 

2012-04 Ja 1200 
m3/dag 

Grumligt Avlopps-
system 

BOD, COD, 
TDS, TSS, 
DO mäts 
varje 
kvartal, pH 
mäts varje 
timme 

Kontrollen 
ändras och 
expert 
tillfrågas 

Inga 

13. ja Statlig 
miljö-
myndighet 

560 
m3/dag 

pH, BOD, 
COD, 
TDS, DO 

2012-05-
30 

Ja, slump-
mässigt 

560 
m3/dag 

Svagt 
grumligt 

Avlopps-
system, 
sedan 

BOD, COD, 
TDS, DO 
mäts varje 

Kemikalie-
doseringen 
justeras 

Regelbunden 
kontroll, 
optimerad 
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bäck  kvartal, pH 
mäts varje 
timme 

kemikalie-
användning 

14. ja Miljödep. 5000 
m3/dag 

pH, BOD, 
COD, 
TDS, TSS, 
DO, färg 

2011-10-
31 

Ja, varje 
kvartal 

3600 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Bäck/å pH, BOD, 
COD, TDS, 
TSS, DO, 
färg mäts 
varje kvartal 

Ökar 
kemikalie-
doseringen 
och analys 
varje timme 

Recirkulera och 
återanvända 
vattnet 

15. ja Miljödep. 1200 
m3/dag 

pH, BOD, 
COD, 
TDS, TSS, 
DO 

2010-08-
14 

Ja, slump-
mässigt 

1080 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Avlopps-
system, 
sedan 
insjö 

BOD, COD, 
TDS, TSS, 
DO mäts 
varje 
kvartal, pH 
mäts varje 
timme 

Följer 
instruk-
tionerna 

Minska 
kostnaderna 

16. Ja Lokal 
miljöskyd
ds-
myndighet 

2000 
t/dag 

COD, 
BOD, SS, 
ammoniak
-kväve, Cr, 
färg, pH, 
TN, TP 

2011-11-
26 

Ja, 
varannan 
vecka 

1000 
t/dag = 
1000 
m3/dag 

Grumligt och 
färgat 

Avlopps-
system 

COD, BOD, 
SS, 
ammoniak-
kväve, pH 
mäts varje 
månad 

Stoppar 
produktione
n, letar upp 
och 
åtgärdar 
problemet 

Ja 

17. Ja Lokal 
miljöskyd
ds-
myndighet 

250000 
t/år 

COD, 
BOD, SS, 
ammoniak
-kväve, Cr, 
färg, pH, 
TN, TP 

2011-12-
31 

Ja, varje 
vecka 

600 
t/dag = 
600 
m3/dag 

Grumligt och 
färgat 

Annat 
avlopps-
renings-
verk 

COD, BOD, 
SS, 
ammoniak-
kväve, pH 
mäts varje 
vecka 

Stoppar 
produktione
n, letar upp 
och 
åtgärdar 
problemet 

Inga 

19. ja Pollution 
control 
Board 

50 
m3/dag 

pH, SS, 
BOD, fett, 
Cr, S, 
fenol, 
biotest 
med fisk, 
Na-
absorption 

2012-06-
30 

Ja 20 
m3/dag 

Genomskinlig
t, ofärgat 

Mark-
bevatt-
ning 

pH, SS, 
BOD, fett, 
Cr, S, fenol, 
biotest med 
fisk – varje 
halvår 

Vet ej Installation av 
omvänd osmos 

20. ja Miljödep. Ej 
begränsat 

Ej angivet 
(bifogas 
separat) 

2011-06-
27 

Ja, 3 ggr/år 491500 
m3/år = 
ca 1600 
m3/dag 

Genomskinlig
t 

Kanal Mäts 
varannan 
timme 

Avlopps-
vattnet 
renas om 

Inga 

21. ja Environm
ental 

6000 
m3/år 

COD 2012-12-
31 

Ja, 
automatisk 

6500 
m3/år = 

Färgat Kommu-
nalt 

Mäts 
varannan 

Avlopps-
vattnet 

Inga 
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protection 
agency 

bevakning 
varannan 
timme 

ca 21 
m3/dag  

renings-
verk 

timme renas om 

23. ja Pollution 
Control 
Board 

390000 
m3/år 

Cl, Na, 
sulfat 

2012-03-
31 

Ja, varje 
månad 

45000 
m3/år = 
ca 144 
m3/dag 

Färgat Kanal Mäts varje 
månad 

Avlopps-
vattnet 
renas om 

Inga 
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Bilaga 4. – Enkätsvar 3 
Fabrik Slamproduktion Vattenhalt Slamhantering Analyserade 

parametrar 
Lagkrav Avvikelse-

hantering 
Planer på 
förbättrad 
hantering 

2. 500 t/år, m(TS)=50 
t/år 

10% (90%) deponering på 
egen fastighet 

inga pH, TDS, 
DO, TSS, 
BOD, 
COD 

Kontroll genom 
användning av 
kemikalier 

Installation av 
modernt system 

3. 600 t/år, m(TS)=120 
t/år 

20% (80%) Hämtas av 
myndigheter för 
deponering 

inga Ej angivet Ej angivet inga 

4. 9 t/år, m(TS)=ca 0,9 
t/år 

Ej angivet Hämtas av 
myndigheter 

inga Ej angivet Ej angivet Utifrån statliga 
policys 

5. 15-25 t/år, 
m(TS)=0,75-2,5 t/år 

5-10% (90-
95%) 

Deponering på 
annan plats 

inga Ej angivet Kontrollerar 
reningsverks-
parametrar 

ja 

6. 748,8 t/år, 
m(TS)=ca 75 t/år 

? deponering på 
egen fastighet 

inga Vet ej Enligt 
kommande 
riktlinjer 

Enligt kommande 
riktlinjer och 
befintlig teknik 
utomlands, samt 
även undersöker 
själv hur en 
effektiv hantering 
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bör ske 

7. 0 - - - - - - 

8. 10 t/år, m(TS)=0,3 
t/år 

30% (70%) deponering på 
egen fastighet 

inga Ej angivet Ej angivet Efter mätning av 
slamparametrar 
kommer de att 
tillämpa lämplig 
behandling 

9. 24 t/år, m(TS)=2,4 
t/år 

Ca 1% (99%) Hämtas av annat 
företag för 
användning som 
alternativa 
material inom 
industrin genom 
sambehandlings-
teknologi 

Inga krav på 
det från 
lokala 
myndigheter, 
men har gjort 
en TCLP 
(Toxicity 
Characteristic 
Leaching 
Procedure) år 
2005 

As, Ba, B, 
Cd, Cr, 
Cu, Pb, 
Hg, Se, 
Ag, Zn 

Tar hjälp av 
tredje part som 
har tillstånd: 
material-
identifiering, 
kontroll och 
blandning för 
att uppfylla 
kraven för 
återanvändning 

inga 

10. 3300 t/år, 
m(TS)=495 t/år 

85% förbränning Inga Ej angivet Samlas och 
behandlas av 
annat företag 

inga 

11. 120 t/år, m(TS)=24 
t/år 

80% Pressas i 
slamkakor och 
går till 

Ja, mäter det 
farliga 

Ej angivet Ej angivet inga 
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förbränning avfallet 

12. 15-25 t/år, 
m(TS)=0,75-2,5 t/år 

5-10% (90-
95%) 

Deponering på 
annan plats 

inga Ej angivet Ej angivet ja 

13. 18 t/år, m(TS)=ca 
1,8 t/år 

Ej angivet Kommunal 
avfallsbehållare 

inga Ej angivet Kontrollerar 
kemikalie-
doseringen 

Ja, tar just nu hjälp 
av en miljökonsult 

14. 0 (ej relevant) - - - - - - 

15. 2 t/år, m(TS)=ca 0,2 
t/år 

Ej angivet Kommunal 
avfallsbehållare 

inga Ej angivet 
(inga 
krav) 

Ej angivet Ej angivet 

16. 85 t/år, m(TS)=17 
t/år 

20% (80%) Hämtas av annat 
företag 

ja Cr, Cd, 
Pb, Ni, 
Hg, As 

Vet ej hur nej 

17. 60 t/år, m(TS)=12 
t/år 

20% (80%) Hämtas av annat 
företag 

nej Cr, Cd, 
Pb, Ni, 
Hg, As 

Vet ej hur nej 

19. 0,05 t/år, m(TS)=ca 
0,005 t/år 

Ej angivet Ogenomsläpplig 
behållare med 
tak 

nej Ej angivet Ej angivet Ej angivet 

20. 4915 t/år, m(TS)=ca 
492 t/år 

Ej angivet Deponering på 
annan plats 

nej Ej angivet Ej angivet nej 
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21. 120 t/år, m(TS)=ca 
12 t/år 

Ej angivet Annan hantering nej Ej angivet Ej angivet nej 

23. Ej angivet Ej angivet Säker förvaring 
på egen 
fastighet 

nej Ej angivet Ej angivet nej 

 


