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Sammanfattning 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränningsanläggningar har kraftigt minskat sedan 

kväveoxidavgiften infördes. Berörda anläggningar använder därför oftast rökgasrening 

med selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR). Metoden innebär att man tillsätter 

ammoniak i rökgaserna för att reducera NOx-halterna. Detta resulterar dock i att oreagerad 

ammoniak följer med ut i rökgaserna som därmed ger höga ammoniumhalter i 

rökgaskondensatet. Många anläggningar har villkor på ammonium i kondensatet som 

kräver att detta renas bort innan vattnet släpps ut till en recipient.  

Genom samarbete med kraftvärmeverket i Kiruna har deras anläggning använts som objekt 

att utgå ifrån eftersom de är i behov av att rena ammonium ur rökgaskondensatet för att i 

framtiden klara de kommande utsläppsvillkoren. Därmed undersöker detta arbete vilken 

reningsteknik som är mest lämplig för Kirunas värmeverk. Genom detta arbete har fyra 

olika reningstekniker för ammoniumkväve, samt en alternativmetod till detta undersökts. 

Reningsteknikerna är ammoniakstripper, kontaktmembran, återföring av ammoniakhaltigt 

vatten till eldstaden samt rening med RO. Alternativmetoden är att installera en slip-SCR 

som tar hand om överbliven ammoniak i rökgaserna.  

Resultaten visar att alla reningstekniker har en reningsgrad på ca 90%. Den mest lämpliga 

reningstekniken för Kirunas värmeverk är enligt denna undersökning en ammoniakstripp 

som också är den vanligaste och mest beprövade tekniken.  

 

Abstract 

Emissions of nitrogen oxides (NOx) from incineration plants have decreased since the 

introduction of nitrogen oxide charge. Flue gas treatment with selective non-catalytic 

reduction (SNCR) is used to reduce the NOx-levels where ammonia is added. This results 

in unreacted ammonia in the flue gas, which ends up in the condensate as ammonium. 

Many plants have conditions of ammonium in condensate which require purification 

before the water is released to a recipient.  

Through cooperation with the heating plant in Kiruna, their plant has been used as a study 

object. They need to purify ammonium from the flue gas condensate to cope with future 

limits of emissions. Thus, this work investigates which technique for ammonium removal 

is the best for Kiruna´s heating plant. Four different purification techniques for ammonium 

and an alternative method has been investigated. The techniques are ammonia stripper, 

contact membrane, return of ammonia-containing water to boiler and removal with RO. 

The alternative method is to install a slip-SCR that takes care of the ammonia residues in 

the flue gas.  

The results show that all techniques have a purification rate of about 90%. According to 

this study, the best technology for Kiruna´s heating plant is an ammonia stripper that is 

also the most common and proven technology.  



Förkortningar:  

BAT: Best Available Techniques (Bästa tillgängliga teknik) 

OH-radikaler: Hydroxylradikaler som finns i luftens atmosfär 

pKa: Ett värde som anger hur stark en syra är 

RO: Reverse Osmosis (Omvänd osmos) 

SCR: Selective Catalytic Reduction (Selektiv katalytisk reduktion) 

SNCR: Selective Non-Catalytic Reduction (Selektiv icke-katalytisk reduktion) 
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1 Introduktion 

Kvävecykeln påverkas idag till stor del av mänskliga aktiviteter, bland annat genom 

förbränningar av fossila bränslen och jordbruk. Faktum är att mer kväve tillsätts till 

biosfären varje år av människan än vad som tillsätts genom naturliga processer (Reece, 

Taylor & Simon, 2015). Den ständigt ökade efterfrågan på mat och energiproduktion gör 

att det antropogena kvävet, skapat av människan, tar sig in i den naturliga kvävecykeln 

genom jordbruk och industrier. Detta resulterar i en ökad atmosfärisk kvävedeposition som 

bland annat försurar markerna runt om i världen (Stevens et al., 2015). Försurning bidrar 

till markernas urlakning av viktiga näringsämnen och stör relationerna mellan olika typer 

av nedbrytande organismer. Vidare bidrar kväve också till övergödning av mark och vatten 

där bland annat strandvegetation, sjöar och vattendrag växer igen. Dessutom gynnas 

algblomningen (Hjorth, 2002). Allt detta påverkar i sin tur även kolets kretslopp samt 

naturliga processer som klimatregleringen. Det ger också allvarliga konsekvenser för den 

biologiska mångfalden (Stevens et al., 2015). 

Överskottet av kväve i miljön har alltså skapat en obalans mellan organismer, marker, 

vatten och atmosfär. Trots att kväve är ett viktigt näringsämne kan det i för höga halter 

vara giftigt. Kväveoxid (NO), lustgas (N2O), nitrat (NO3-), nitrit (NO2-), ammoniak (NH3) 

och ammonium (NH4+) är olika kväveformer där alla är vattenlösliga och som därmed kan 

återfinnas i både grund- och dricksvatten. På grund av det stora antalet industrier och 

hushållsavlopp har vattnets föroreningar av kväve ökat, där ammoniak och ammonium är 

de vanligaste kväveföreningarna. Ammonium är dessutom giftigt och måste renas bort från 

avloppsvatten innan det släpps ut (Eturki, Ayari, Jedidi & Ben Dhia, 2012).  

I förbränningsanläggningar bildas kväveoxider (NOx) som är det gemensamma namnet för 

kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Ungefär 95% av rökgaserna utgörs av NO 

som är en relativt ofarlig gas, men som i atmosfären reagerar med syret i luften och bildar 

NO2. Därefter reagerar NO2 vidare i atmosfären med OH-radikaler och bildar salpetersyra 

som i sin tur ger sura regn och övergödning. Dessutom är NOx en stor bidragande faktor 

till bildandet av ozon och smog (Van Caneghem, De Greef, Block & Vandecasteele, 

2016).  

 

1.1 Kväveoxidavgiften 

För att minska utsläppen av NOx från förbränningsanläggningar infördes år 1992 en 

kväveoxidavgift. Avgiften fungerar som ett ekonomiskt styrmedel där syftet är att minska 

utsläppen och därmed nå miljökvalitetsmålen om försurning, övergödning och frisk luft. 

Förbränningsanläggningar med pannor som producerar över 25 GWh energi per år 

omfattas av kväveoxidavgiften där de betalar in en avgift beroende på hur mycket NOx de 

släpper ut under året. Förbränningstekniken avgör mängden NOx som bildas medan 

utsläppen styrs av rökgasreningen, vilket betyder att de flesta anläggningar i regel har 

möjlighet att påverka sina utsläpp och därmed sin avgift. Sedan avgiften infördes har 
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utsläppen från anläggningarna minskat i förhållande till energin som producerats 

(Naturvårdsverket, 2018a).  

 

1.2 Rening av kväveoxider 

De anläggningar som berörs av kväveoxidavgiften har genom olika åtgärder minskat sina 

utsläpp av NOx. En metod som används är rökgasrening där man tillsätter ett 

reduktionsmedel, vanligtvis ammoniak (NH3), för att reducera NOx till kvävgas och 

vatten. Reningen kan antingen ske som selektiv katalytisk reduktion (SCR), eller som 

selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR).  

De flesta större biobränsle- och avfallseldade anläggningar använder idag SNCR i sin 

process för att reducera NOx. Då används normalt ammoniak med en koncentration på 

25% som sprutas in direkt i pannan där temperaturen ligger kring 900–950 °C, men 

eftersom temperaturen varierar med pannlasten är SNCR-metoden en mycket känslig 

process där ett flertal faktorer styr en optimal förbränning. En allt för låg temperatur leder 

till att ammoniak passerar utan att reagera med NOx. Detta resulterar i att oreagerad 

ammoniak, så kallad ammoniakslip, följer med ut i rökgaserna. En för hög temperatur kan 

istället ge motsatt effekt där mer NOx bildas vilket alltså ger ökade NOx-utsläpp. Med 

varierad temperatur ändras alltså SNCR-systemets effektivitet och därmed behovet av 

ammoniak, vilket gör det mycket svårt att dosera exakt rätt mängd av reduktionsmedlet. 

Dessutom kräver processen också tillräckligt lång uppehållstid samt en effektiv 

omblandning mellan rökgaserna och reduktionsmedlet.  

Med SCR används däremot en katalysator där NOx reduceras nedströms i pannans 

rökgaskanal och där temperaturen är mycket lägre och mer kontrollerad, kring 300–400 

°C. Med denna metod förbrukas nästan all doserad ammoniak vilket gör att halten 

ammoniakslip i rökgaserna är betydligt lägre jämfört med i en SNCR-anläggning.  

Eftersom ammoniak är lättlösligt i vatten tvättas den oreagerade ammoniakslipen ur 

rökgaserna hos anläggningar med rökgaskondensering och hamnar i rökgaskondensatet 

som ammonium (NH4), vilket betyder att dessa anläggningar har en lägre halt ammoniak i 

utgående rökgaser men en högre halt ammonium i kondensatet (Energiforsk, 2015; 

Naturvårdsverket, 2002).  

Sammanfattningsvis är ammoniakslipen alltså proportionell mot mängden ammoniak som 

tillsätts och halterna av NOx i rökgaserna är omvänt proportionell mot 

ammoniakdoseringen. Därmed går det inte att dosera mer ammoniak för att sänka NOx-

halterna utan att samtidigt få in mer ammoniakslip i rökgaserna. Det är därför svårt att 

bestämma den mest optimala doseringen av ammoniak ur miljösynpunkt, men i en dansk 

studie (Møller, Munk, Crillesen & Christensen, 2011) gjordes en undersökning för att hitta 

sambandet mellan ammoniakdosering, ammoniakslip och reducering av NOx. 

Undersökningen gjordes på en avfallsförbränningsanläggning som använder sig av SNCR 

med ammoniak som reduktionsmedel. Resultatet från studien visade att det inte var 

lönsamt att rena NOx om all oreagerad ammoniak släpptes ut till miljön. Detta eftersom 
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ammoniaks miljöpåverkan är större än fördelarna med NOx-reningen. Om man däremot 

tog hand om all ammoniakslip skulle miljöpåverkan minskas med en ökad 

ammoniakdosering och därmed ökad NOx-rening. Dock visade det sig att reduceringen av 

NOx snabbt avtog vid höga doser av ammoniak (över 280 l/h), vilket motsvarar en 

dosering av ca 3 kg NH3/ton förbränt avfall. Därefter uppnåddes endast en marginell 

rening (Møller, Munk, Crillesen & Christensen, 2011).  

Miljöbelastningens omfattning som det kväverika kondensatet orsakar beror på hur 

kondensatet behandlas och var det släpps ut någonstans. Kondensat som innehåller höga 

halter ammonium och som släpps ut till en vattenrecipient bidrar till övergödning och 

måste därför renas bort från kondensatet innan det släpps ut (Naturvårdsverket, 2002). 

Dessutom har oftast anläggningar med rökgaskondensering normalt villkor på 

kväveutsläpp till vatten via sitt miljötillstånd. Villkoren är oftast så hårda att anläggningar 

med SNCR kräver rening av ammonium ur rökgaskondensatet (Energiforsk, 2015). Till 

exempel finns ofta villkor från lokala myndigheter på utsläpp av ammonium till vatten 

som oftast ligger på mellan 15–50 mg/l (Avfall Sverige, 2013). 

 

1.3 Avskilja ammoniak från rökgas  

Den oreagerade ammoniakslipen som följer med ut i rökgaserna avskiljs i en rökgasrening 

genom en vattenskrubber. Ammoniak i gasform löser sig i vatten och bildar 

ammoniumjoner och hydroxidjoner enligt följande reaktion:  

 

NH3 (g) + H2O ↔ NH4
+ (aq) + OH- (aq) 

 

Ammoniaks löslighet i vatten är pH-beroende där ju lägre pH-värde man har i 

vattenskrubbern, desto mer ammoniak kan lösas i form av ammoniumjoner. Därför är det 

viktigt att hålla ett lågt pH-värde i skrubberns första steg. Ett pH-värde <4 krävs för en 

effektiv avskiljning, men vid behov kan man dosera saltsyra i skrubberns första steg för att 

få ett tillräckligt lågt pH-värde. Reaktionen ovan sker dock redan vid pH <9,4 som är pKa 

för ammonium vid 20°C (Avfall Sverige, 2013).  

 

 

1.4 Avskilja ammonium från kondensat 
 

När ammoniaken skiljts av från rökgaserna och löst sig i kondensatet som ammonium, 

måste alltså kondensatet renas från ammonium och då finns två vanliga metoder för att 

behandla vatten från avfallsförbränningsanläggningar. Dessa två metoder beskrivs kort 

nedan.  

 

1. Efter den våta rökgasreningen renas vattnet från tungmetaller i en 

vattenreningsanläggning för att därefter avskilja ammoniaken före utsläpp till 

recipienten.  
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2. Tungmetaller, salter och ammoniak koncentreras upp i den våta rökgasreningen för 

att därefter återföras tillbaka till pannan där ammoniaken destrueras. 

 

Alternativ 2 förutsätter dock att man använder textila spärrfilter före den våta 

rökgasreningen. Textila spärrfilter fångar nämligen upp klorider och flyktiga tungmetaller 

så att dessa inte ackumuleras i skrubbern och vidare ut i systemet (Avfall Sverige, 2013). 

Jämfört med ammoniaken som brinner upp i pannan passerar kloriderna opåverkat och går 

ut med rökgaserna igen. Därmed sker en anrikning av klorider i rökgaserna som kan 

resultera i korrosionsproblem i pannan (Energiforsk, 2015).  

 

 

1.5 Syfte  

 

Syftet med projektet är att undersöka olika reningstekniker för rening av ammoniumkväve 

ur rökgaskondensat från avfallsförbränningsanläggningar med SNCR. Detta för att ta reda 

på vilken teknik som är mest lämplig vid en ny investering samt vilka faktorer som kan 

påverka valet av teknik. För att uppnå syftet används Kirunas kraftvärmeanläggning som 

objekt att utgå ifrån. Därmed undersöks vilken teknik som värmeverket i Kiruna skulle 

kunna investera i för att minska sitt utsläpp av ammoniumkväve till vattenrecipienten. Som 

verksamhetsutövare skulle detta innebära att de minskar sin miljöpåverkan samt bidrar till 

en förbättrad ekologisk status i recipienten Luossajoki. Vidare är det också viktigt för 

värmeverket att i framtiden kunna efterleva kommande krav på utsläpp till vatten genom 

förbättrade reningstekniker.  

Det specifika målet med detta arbete är följaktligen att hitta det mest lämpliga alternativet 

för värmeverket i Kiruna för att slutligen med hjälp av resultatet kunna föreslå en 

reningsmetod till verksamheten. 

 

1.6 Avgränsningar  

Det här arbetet avgränsas till reningstekniker som kan användas i 

avfallsförbränningsanläggningar med SNCR. Eftersom arbetet syftar till att undersöka 

flera olika reningstekniker som finns att tillgå, kommer reningsteknikerna att beskrivas 

översiktligt och främst fokusera på funktion och reningsgrad. Ekonomiska aspekter tas inte 

med och därmed utesluts även teknikernas resurs- och energiförbrukning. Vidare görs 

heller inte några egna mätningar eller provtagningar.  

 

2 Beskrivning av exempelobjektet – kraftvärmeverket i 

Kiruna och dess recipient 

2.1 Kraftvärmeverket i Kiruna 
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Kraftvärmeverket i Kiruna drivs av bolaget Kiruna Kraft AB som ansvarar över 

produktion av fjärrvärme samt Kiruna avfallsanläggning. Bolaget är ett dotterbolag och 

finns under moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB som ägs av Kiruna kommun.  

Värmeverket har tre biobränslepannor och en avfallspanna som utöver fjärrvärme även 

producerar el. Avfallspannan, även kallad Panna 3, är den huvudsakliga pannan för 

verksamheten och är i drift hela året med undantag för exempelvis underhållsstopp. 

Panneffekten på 34 MW gör att den normalt producerar över 100 GWh energi per år och 

därmed omfattas Panna 3 av kväveoxidavgiften. För att reducera NOx har avfallspannans 

reningsutrustning utökats med en SNCR-anläggning med ammoniakinsprutning. 

Rökgaserna renas därefter i två våtskrubbersteg. Det förorenade vattnet från skrubbrarna 

renas därefter i en vattenreningsanläggning innan det släpps ut till vattendraget Luossajoki 

som är värmeverkets recipient.  

Rökgasreningen för Panna 3 består idag av följande steg:  

 

• SNCR där ammoniak tillsätts direkt inne i pannan för reducering av NOx. 

• Elfilter som fångar in stoft och partiklar från rökgaserna. 

• Quench som är ett slags kylsteg där rökgaserna kyls ner inför skrubbersteget. 

• Kloridskrubber för rening av väteklorider och kvicksilver samt andra tungmetaller. 

Skrubbern innehåller också adioxmaterial som fångar in dioxiner.  

• Lutskrubber där aktivt kol tillsätts för reducering av dioxin och kvicksilver samt lut 

som tillsätts för reducering av svaveldioxid (SO2).  

• Rökgaskondensor som återvinner värmeenergin från rökgaserna.  

Figur 1 visar ett förenklat flödesschema över avfallspannans rökgasrening. 

 

Figur 1. Värmeverkets rökgasrening för avfallspannan. Källa: Tekniska Verken. 
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Vattnet från rökgasreningens skrubbersteg leds vidare till vattenreningsanläggningen där 

vattnet behandlas och renas i flera olika steg. Först höjs pH-värdet med bikarbonat och 

kalk och därefter tillsätts fällningsmedel och flockningsmedel. En lamellseparator 

separerar bort slammet och sedan får vattnet passera ett sandfilter för ytterligare rening av 

partiklar. Mot slutet neutraliseras vattnet genom att sänka pH-värdet för att slutligen 

passera ett kolfilter innan det släpps ut till vattenrecipienten. Vid behov för extra rening av 

tungmetaller finns även patron- och jonbytarfilter. Figur 2 visar ett flödesschema över 

värmeverkets vattenrening där rökgaskondensatet renas före utsläpp till recipienten 

Luossajoki.  

 

Figur 2. Värmeverkets vattenrening för avfallspannan. Källa: Tekniska Verken. 

 

Sedan SNCR-anläggningen sattes i drift har värmeverkets NOx-utsläpp kraftigt minskat 

samtidigt som ammoniak i rökgaserna har ökat. Som en följd av detta har halten 

ammoniumkväve ökat i kondensatet vilket syns som förhöjda halter av ammoniak i 

recipienten Luossajoki. För att åtgärda problemet med de förhöjda halterna har man 

minskat doseringen av ammoniak i SNCR-anläggningen vilket har gett goda resultat, men 

fler åtgärder behövs och värmeverket i Kiruna är därför i behov av ytterligare rening i sin 

anläggning.  

Utgående renat processvatten (rökgaskondensat) från värmeverket övervakas genom 

regelbundna provtagningar på processvattnet från vattenreningen för vidare analys i ett 

ackrediterat laboratorium. Man tar även prover av vattnet i recipienten från en 

provtagningspunkt nedströms från värmeverket. Värmeverket i Kiruna saknar dock villkor 

för utsläpp av ammonium och kväve till vatten och därför har verksamheten i dagsläget 

ingen specifik rening för dessa ämnen. Däremot övervakas utsläppen genom att de sedan 
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några år tillbaka lagt till ammonium och kväve som parametrar i analys av vattenproverna, 

både från utgående renat processvatten och i recipienten. Dessa mäts som 

ammoniumkväve (NH4-N) och totalkväve (N). Värmeverket kontrollerar nu parametrarna 

regelbundet och genom ett gemensamt kontrollprogram för Luossajoki med andra 

verksamhetsutövare som påverkar recipienten övervakas nu också halterna i Luossajoki 

(Tekniska verken, 2017). Tabell 1 visar analysresultaten från 2018 på ammoniumhalterna i 

värmeverkets renade processvatten som släpps ut till recipienten Luossajoki.  

 

Tabell 1. Resultat från uppmätta ammoniumhalter i Kiruna värmeverks renade processvatten som 

släpps ut till recipienten Luossajoki. Siffrorna kommer från värmeverkets ännu ej publicerade 

miljörapport från 2018.  

2018 

Ammoniumkväve (NH4-N) 

i renat processvatten Enhet 

Januari 46,5 mg/l 

Februari 15,5 mg/l 

Mars 9,6 mg/l 

April 9,6 mg/l 

Maj 320 mg/l 

Juni 410 mg/l 

Juli 91 mg/l 

Augusti -  mg/l 

September -  mg/l 

Oktober 230 mg/l 

November -  mg/l 

December 380 mg/l 

 

 

2.1.1 Värmeverkets villkor och kommande krav 

Kiruna kraftvärmeverk har villkor på utsläpp till både luft och vatten genom sitt 

miljötillstånd som gäller fram till den 31 december 2025. Förordningen om förbränning av 

avfall (SFS 2013:253) ställer dessutom krav på avfallspannan där verksamheten bland 

annat följer villkor på utsläpp av avloppsvatten från rening av rökgaser.  

Som riktvärde till sin övervakning av ammoniumkväve i recipienten använder värmeverket 

i Kiruna Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering 

och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. För en god status finns där 

bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen i inlandsytvatten, däribland halten 

ammoniak som kan beräknas utifrån halten ammoniumkväve, temperatur och pH enligt 

nedanstående formel:  
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- Halt NH3-N = Fraktion NH3-N * halt NH4-N 

- Fraktion NH3-N = 1/(10^(pKa-pH)+1) 

- pKa = 0,0901821 + 2729,92 / T (T = temperatur uttryckt i Kelvin) 

Enligt denna föreskrift är den maximala tillåtna koncentrationen av ammoniak i 

inlandsytvatten 6,8 µg/l (Havs- och vattenmyndigheten, 2013).  

Industriutsläppsverksamheter inom EU har också branschspecifika krav på bästa 

tillgängliga teknik, BAT, där så kallade BAT-slutsatser just nu införs till branscher som 

omfattas av industriutsläppsdirektivet. BAT-slutsatser är bindande generella föreskrifter i 

industriutsläppsförordningen där kraven ska uppfyllas inom fyra år från att de har 

publicerats och där utsläppsvärdena gäller som direkta begränsningsvärden för en 

verksamhet. Dessa ska följas tillsammans med miljötillståndet, vilket betyder att en 

verksamhet måste följa villkoren i både sitt eget miljötillstånd men också kraven i BAT-

slutsatserna. De används dessutom som referens vid tillståndsprövningar 

(Naturvårdsverket, 2018b). BAT-slutsatserna för Avfallsförbränning, Waste Incineration 

(WI), som värmeverket i Kiruna kommer att beröras av har ännu inte publicerats men 

arbetet med dokumentet pågår just nu och blir troligtvis klar inom en snar framtid. Tills 

vidare finns ett utkast för denna där bland annat ett föreslaget riktvärde för utsläpp av 

ammoniumkväve till en vattenrecipient ligger på 10–30 mg/l (Europeiska kommissionen, 

2018).  

 

2.2 Luossajoki 

Luossajoki är en bäck som ingår i Luossajoki vattensystem som slutligen mynnar ut i 

Torneälven ca 10 km öster om Kiruna. Sedan 1994 har värmeverket i Kiruna släppt ut sitt 

renade kondensatvatten till Luossajoki som även tar emot Kiruna tätorts renade 

avloppsvatten (Kiruna kommun, 2013a). Luossajoki har en gång varit en fiskrik bäck med 

både röding och öring, men sedan bäcken började ta emot Kirunas avloppsvatten har 

vattenkvaliteten försämrats och fiskarna har nästan helt försvunnit (Kiruna kommun, 

2013b).  

Luossajokis ekologiska status bedöms enligt VISS vatteninformationssystem vara 

otillfredsställande. Vattendraget har ett flertal olika påverkanskällor där bland annat 

Kiruna värmeverk har en betydande påverkan genom sitt utsläpp av ammoniak. 

Ammoniak anses vara ett särskilt förorenande ämne i vattnet som bidragit till den 

försämrade statusen där det finns uppmätta halter på 72 µg/l, vilket kan jämföras med det 

föreslagna riktvärdet på 6,8 µg/l. Enligt miljökvalitetsnormerna för Luossajoki ska 

vattendraget uppnå god ekologisk status till år 2027 (VISS Vatteninformationssystem 

Sverige, u.å). 

För att kunna jämföra värmeverkets egna provtagningar med Havs- och 

vattenmyndighetens föreslagna riktvärde för inlandsytvatten måste halterna från 

värmeverkets provtagningar på recipienten beräknas om från ammonium till ammoniak 

enligt den angivna formeln. Tabell 2 visar analysresultaten från 2018 på 
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ammoniumhalterna i recipienten Luossajoki från värmeverkets provtagningar, samt de 

beräknade ammoniakhalterna.  

 

Tabell 2. Ammonium- och ammoniakhalter i recipienten Luossajoki. Siffrorna för 

ammoniakkväve är beräknade utifrån halterna ammonium enligt formeln i (HVMFS 2013:19). 

För Maj månad togs två prover vid två olika tillfällen, därav två uppmätta halter. Observera att 

enheten för ammoniak även är omvandlad till µg/l. Siffrorna kommer från värmeverkets ännu ej 

publicerade miljörapport från 2018. 

 

 

3 Metod och material 

I detta arbete har olika reningstekniker för att reducera ammoniumkväve ur 

rökgaskondensat från förbränningsanläggningar med SNCR undersökts. Ett samarbete 

med Tekniska Verken i Kiruna AB har skett där kraftvärmeverket tillsammans med dess 

vattenrecipient Luossajoki också undersökts. Detta eftersom värmeverkets reducering av 

NOx baseras på just SNCR-teknik med ammoniakinsprutning, och eftersom de inte aktivt 

renar bort ammonium ur kondensatet följer höga ammoniumhalter med processvattnet ut 

till recipienten. Därför är Kirunas värmeverk med tillhörande recipient lämpliga 

exempelobjekt att utgå ifrån då deras anläggning är i behov av denna typ av reningsteknik.  

Arbetet inleddes med ett kontorsbesök på värmeverket i Kiruna där en intervju gjordes 

med miljöingenjören för att diskutera problemet kring verksamhetens förhöjda 

ammoniumhalter i rökgaskondensatet. Problemet diskuterades också utifrån villkor på 

utsläpp till vatten samt de kommande kraven genom BAT-slutsatserna, men också ur 

vattenrecipientens perspektiv där det finns riktvärden att följa. Information om 

2018 

Ammoniumkväve (NH4-N) i 

recipient Enhet 

Ammoniakkväve (NH3-N) i 

recipient Enhet 

Januari 3,3 mg/l 42,9 µg/l 

Februari   mg/l   µg/l 

Mars 3,3 mg/l 36,3 µg/l 

April   mg/l   µg/l 

Maj 0,32 1,8 mg/l 2,56 19,8 µg/l 

Juni 21 mg/l 294 µg/l 

Juli 21 mg/l 462 µg/l 

Augusti   mg/l   µg/l 

September 0,17 mg/l 4,59 µg/l 

Oktober   mg/l   µg/l 

November   mg/l   µg/l 

December 6 mg/l 102 µg/l 
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värmeverket och deras reningsprocesser har hämtats från Tekniska verkens senast 

publicerade miljörapport om värmeverket från 2017. För mer uppdaterade siffror på 

utgående renat processvatten och i recipienten har tabeller från den kommande 

miljörapporten från 2018 använts. Därefter gjordes ytterligare en intervju med 

miljöingenjören på värmeverket för att komplettera olika uppgifter. Övriga frågor och 

funderingar kring verksamheten har skett via mail.  

Arbetet har baserats på litteraturstudier. Vetenskapliga artiklar har använts för att belysa 

miljöpåverkan från kväveutsläpp i olika former samt bakgrundsproblematiken med 

hanteringen av ammoniak i anläggningar med SNCR. För att tydligt visa de förhöjda 

ammoniumhalterna i värmeverkets processvatten och därmed i recipienten har de uppmätta 

halterna jämförts med kommande krav genom BAT-slutsatserna på utsläpp till en recipient 

samt Havs- och vattenmyndighetens riktvärde för inlandsytvatten. Eftersom riktvärdet för 

inlandsytvatten gäller ammoniak har ammoniumhalterna i recipienten räknats om till 

ammoniak med hjälp av formeln i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter för att lättare 

kunna jämföras och bedömas enligt riktvärdet. För ytterligare information om Luossajoki, 

dess vattenkvalitet samt påverkan av ammoniakutsläppet har uppgifter hämtats från Kiruna 

kommun och VISS vatteninformationssystem.  

För information om reningstekniker för ammoniumkväve har främst två olika rapporter 

från Avfall Sverige samt Energiforsk använts. Dessa innehåller beskrivningar på olika 

befintliga reningstekniker som är anpassade för förbränningsanläggningar med SNCR. 

Dessutom diskuteras driftserfarenheter från olika anläggningar runt om i Sverige som 

använder sig av dessa olika tekniker i sin verksamhet. Reningsmetoderna har jämförts med 

varandra där fördelar och nackdelar med respektive metod har analyserats för att därefter 

kunna dra en slutsats om vilken reningsmetod som är mest lämplig för värmeverket i 

Kiruna.  

 

4 Resultat och diskussion 

4.1 Genomgång, analys och bedömning av reningstekniker 

4.1.1 Ammoniakstripper 

Den vanligaste reningsmetoden för att avskilja ammonium från vatten är att använda en 

ammoniakstripp. Det är en välbeprövad teknik som går ut på att överföra ammoniak från 

vattenfas till gasfas med hjälp av luft. Tekniken kräver därför att ammonium först 

omvandlas till ammoniak genom att höja pH-värdet. I vattenlösning är ammoniumjonerna i 

jämvikt med ammoniak enligt nedanstående reaktion: 

NH4
+ (aq) ↔ NH3 (aq) + H+ (aq) pKa = 9,4 T = 20°C 

Vid pH >9,4 förekommer ammoniumjonerna främst som ammoniak som då kan avskiljas 

ur vattnet, men pH-värdet bör gärna vara >11 för en mer effektiv avskiljning. För att 

justera pH-värdet bör man använda lut eftersom kalk ökar risken för beläggningar. 
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Ammoniakstrippern består av en kolonn fylld med fyllkroppar av plast där syftet är att 

utgöra en så stor kontaktyta som möjligt. Efter pH-justeringen sprayas det 

ammoniakhaltiga vattnet in från toppen av kolonnen och får rinna ner över 

fyllnadsmaterialet. Samtidigt blåser man in luft från botten som tar med sig ammoniaken 

ut. Avskiljningen är också temperaturberoende och därför bör kondensatet värmas upp 

innan strippern eftersom luftströmmen underifrån kommer att kyla ner kondensatet. 

Temperatursänkningen kan resultera i en försämrad ammoniakavdrivning men genom att 

utrusta strippern med en värmeväxlare kan vattnet alltså värmas upp. Luften som tar med 

ammoniaken ut återförs sedan till pannan som förbränningsluft där ammoniaken 

destrueras. Vanligtvis värms den avdrivna luften upp innan återföring till pannan för att 

motverka kondensering och därmed korrosion (Avfall Sverige, 2013). Eftersom luften 

innehåller ammoniak skulle den kunna ersätta en del av ammoniakbehovet i en SNCR-

anläggning, men i jämförelse med mängderna som krävs i SNCR är stripperluftens 

ammoniakhalt för låg för att göra någon nytta (Energiforsk, 2015). 

För att uppnå en optimal avskiljning är det viktigt att pH-värdet och temperaturen hålls 

jämn över hela strippern. En ammoniakstripp kan vid rätt dimensionering nå en 

avskiljningsgrad på >95% för ammoniak, vilket exempelvis innebär att en inkommande 

ammoniumhalt på 300 mg/l kan reduceras ner till 15 mg/l i utgående vatten.  

Följande faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid dimensionering av en ammoniakstripp:  

- pH-värde 

- Temperatur 

- Förhållandet mellan luft och vatten 

- Uppehållstid 

- Bäddhöjd av fyllkroppar 

Normalt brukar avskiljningsgraden bestämma stripperns höjd medan det inkommande 

flödet bestämmer dess diameter. Ammoniakstrippern placeras oftast efter sandfiltret och 

kolfiltret där vattnet har en lägre halt av föroreningar och partiklar.    

Problemet med ammoniakstripprar är bildningen av beläggningar på alla fasta ytor. 

Fyllkroppar, värmeväxlare, pumpar och rör kan gradvis sättas igen och därmed försämras 

avskiljningsförmågan. Kalciumkarbonat (CaCO3) är den vanligaste typen av beläggningar 

där mängden som bildas beror på vattnets koncentration av kalcium och karbonat. Kalcium 

kommer in i systemet genom kalkdosering eller färskvatten medan karbonater tillförs via 

koldioxid (CO2) från rökgasen som därefter löser sig i vattnet genom skrubberstegen eller 

direkt i strippern. Lösligheten av koldioxid är precis som ammoniak också pH-beroende. 

Ju högre pH-värde desto mer koldioxid löser sig i vattnet i form av bikarbonatjoner. Vid 

pH >10,3 förekommer det mesta av bikarbonatjonerna som karbonatjoner och vid pH <5 

förekommer det som koldioxid som kan avskiljas från vattnet. Här uppstår alltså ett 

problem eftersom ammoniumavskiljningen kräver ett högt pH-värde för en effektiv rening, 

vilket i sin tur resulterar i beläggningar när koldioxiden omvandlas till bikarbonat.  

För att undvika problemet med beläggningar är det viktigt att ta bort koldioxiden ur vattnet 

innan ammoniakreningen. Detta kan göras genom att använda en koldioxidstripp som har 
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samma funktion som en ammoniakstripp. För en effektiv koldioxidavskiljning måste pH-

värdet vara tillräckligt lågt så att koldioxiden hålls kvar i gasform och kan drivas av med 

luften som blåses in underifrån. Den avdrivna koldioxiden kan sedan släppas ut till 

atmosfären. Normal avskiljningsgrad för koldioxid är >90%.   

För att ta bort beläggningar samt för att förebygga dessa kan man även införa ett 

tvättsystem till ammoniakstrippern. Genom att dosera citron- eller saltsyra får man ett 

vatten med lågt pH-värde som får cirkulera genom hela systemet i några timmar eller upp 

till några dygn. Beläggningarna löses upp och därefter kan tvättvattnet återföras till 

vattenreningens första steg, kemisk fällning, där det neutraliseras och renas (Avfall 

Sverige, 2013). Tabell 3 nedan visar fördelar och nackdelar med en ammoniakstripp.  

 

Tabell 3. Fördelar och nackdelar med en ammoniakstripp. 

Ammoniakstripper 

Fördelar + Nackdelar - 
• Vanlig och välbeprövad 

teknik 

• Risk för beläggningar av 

karbonater 

• Relativt okänslig för 

igensättning av partiklar   

 

 

4.1.2 Kontaktmembran 

En annan typ av reningsteknik är kontaktmembran. För att avskilja ammonium ur vatten 

krävs som tidigare nämnts att pH-värdet höjs till >11 för att omvandla ammonium till 

ammoniak. Eftersom ammoniak är en gas kan den diffundera genom ett membran, vilket 

denna teknik bygger på. När ammoniaken diffunderar genom membranet får man kvar ett 

renat kondensat där ammoniakavskiljningen brukar vara kring 80–90%. På andra sidan av 

membranet finns en svavelsyralösning (H2SO4) som den passerade ammoniaken reagerar 

med och bildar ammoniumsulfat (NH4)2SO4. Koncentrationsskillnaden i ammoniak mellan 

de olika sidorna av membranet driver processen och ut från membranet får man alltså två 

olika vattenströmmar, ett renat kondensat som inte har passerat genom membranet samt en 

ammoniumsulfatlösning. Denna lösning pumpas därefter vidare till en lagringstank för 

återföring till pannan eller destruktion. Ammoniumsulfatlösningen är fri från klorider och 

medför därför ingen risk med korrosion i pannan vid återföring. Däremot är lösningen sur 

eftersom den innehåller svavelsyra och vissa anläggningar kan därför ha problem att hitta 

en bra och lämplig avsättningsplats för denna restprodukt. Svavelsyran som används 

cirkuleras genom membranet via en cirkulationstank där ny svavelsyra kontinuerligt 

tillsätts med en doserpump i takt med bildandet av ammoniumsulfat som samtidigt dras av 

under processens gång (Avfall Sverige, 2013; Energiforsk, 2015).  
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Membranen är känsliga för igensättningar och därför kräver denna metod att vattnet noga 

filtreras och förbehandlas med exempelvis ultrafilter och jonbytare. För hög halt av 

suspenderat material kan orsaka igensättningar av membranet och när man höjer pH-värdet 

för att omvandla ammonium till ammoniak fälls en stor andel metalljoner ut i vattnet i 

form av metallhydroxider. Dessa kan också orsaka beläggningar och igensättningar av 

membranen. Både membran och jonbytare är temperaturkänsliga och kräver vanligtvis att 

vattnet kyls innan rening, vilket ger ökade driftskostnader. Jonbytaren kan dessutom 

kontamineras av ammoniak. Stora driftsproblem har upplevts genom denna metod och av 

dessa skäl brukar inte membran och jonbytare användas för rening av ammoniakhaltigt 

vatten. För övrigt är även koldioxid i form av karbonater som orsakar beläggningar också 

ett problem även här (Avfall Sverige, 2013). Tabell 4 nedan visar fördelar och nackdelar 

med ett kontaktmembran.  

 

Tabell 4. Fördelar och nackdelar med kontaktmembran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Återföring av ammoniakhaltigt vatten till eldstaden 

Att återföra ammoniakhaltigt och surt vatten tillbaka till pannan är en lite mer komplicerad 

metod som kräver genomtänkta lösningar. Det sura vattnet innehåller både höga halter 

ammoniak och andra skadliga ämnen och för att kunna återföra det till eldstaden måste 

man ha ett kalkdoserat textilt spärrfilter med en bra avskiljningsförmåga innan den våta 

rökgasreningen. Filtret renar bort klorider och flyktiga tungmetaller som annars kommer 

att ackumuleras i systemet med risk för korrosion i pannan. Det är också mycket viktigt att 

pannan är designad för att kunna ta emot det så kallade survattnet då pannan exempelvis 

Kontaktmembran 

Fördelar + Nackdelar - 
• Man kan uppnå en hög 

kvalité på det renade 

vattnet som därefter kan 

återanvändas inom 

anläggningen, exempelvis 

som spädvatten till 

fjärrvärmesystemet.  

• Relativt obeprövad teknik 

som haft många 

driftproblem 

  

• Höga krav på förbehandling 

av vattnet eftersom 

membranen är känsliga för 

beläggningar och 

igensättningar 

  

• Kräver hantering av 

svavelsyra  
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måste kunna arbeta vid en högre fukthalt och därmed högre rökgasflöden. Dessutom måste 

SNCR-systemet anpassas för en lite högre NOx-halt eftersom den tillförda ammoniaken 

från survattnet delvis kommer att omvandlas till NOx.  

Metoden innebär att tungmetaller, salter och ammoniak koncentreras upp i skrubberns 

quench och sursteg där man drar av survattnet via ett avstick med hjälp av en ventil eller 

pump. Man kan välja att ha ett fast avdragsflöde alternativt reglera detta på nivå, 

konduktivitet eller pannlast. Med tillräckligt högt tryck från skrubbern kan survattnet 

direkt ledas till eldstaden via insprutningslans förutsatt att det inte är för långt avstånd till 

pannan, exempelvis om skrubber och panna är i olika byggnader. Man kan också välja att 

först dra av flödet till en bufferttank för att därefter återföra vattnet till eldstaden med en 

doserpump och insprutningslans. Fördelen med en bufferttank är att man kan lagra vattnet 

några dagar ifall insprutningssystemet är ur funktion och därmed blir anläggningen inte 

lika känslig för driftstörningar.  

Tryck och flöde är viktiga parametrar att kontrollera för att motverka igensättningar. 

Flödet till pannan bestäms bland annat av vattnets koncentration av föroreningar samt hur 

mycket pannan klarar av att ta emot. För högt flöde kan resultera i korrosion på 

pannväggarna eftersom vattnet inte hinner förångas. Insprutningen av survattnet till 

eldstaden sker via lans med munstycke som sticks in från taket eller en sidovägg. Valet av 

rätt plats är viktig för att motverka korrosion och beläggningar i pannan men också för att 

underlätta åtkomst för underhåll. Oftast sker insprutningen i de lägre delarna vid pannans 

första drag där temperaturen är tillräckligt hög så att ammoniaken destrueras och vattnet 

förångas. Genom att använda tryckluft i lansen kan vattnet atomiseras och därmed får man 

en jämnare spridning och bättre inblandning i rökgasen. När insprutningen inte är igång 

kan lansar och munstycken skadas av den höga temperaturen i pannan och måste därför 

plockas ut från eldstaden alternativt kylas med luft. Vid normal drift får lansarna dock 

tillräcklig kylning av vattenflödet genom lansen. Ett alternativ till att återföra vattnet via 

direktinsprutning med lansar är att spruta in survattnet över bränslet i själva 

avfallsbunkern. Dock har detta varit mindre lyckat eftersom erfarenheter visat att det 

uppstår både stark ammoniaklukt i tipphallen och korrosion på avfallsskopan. 

Underhåll och rengöring av systemet är ytterligare en viktig faktor för att bland annat 

motverka igensättningar. Normalt ansluts ett renspolningssystem för färskvatten som kan 

spola ur hela systemet för att avlägsna survattnet innan exempelvis ett längre stopp.  

Inte minst är det också mycket viktigt att tänka på materialvalet för rörsystem, tankar, 

pumpar och ventiler mellan skrubber och insprutningslans. Dessa måste vara tillverkade av 

korrosionsbeständigt material för att klara av den höga kloridhalten i vattnet. 

Insprutningslansar och munstycken måste även klara av höga temperaturer och därmed 

bestå av höglegerade material (Avfall Sverige, 2013).  

De viktigaste parametrarna att ta hänsyn till när man återför survatten till pannan är: 

- Flöde och koncentration av föroreningar 

- Insprutningens plats 

- Materialval av rör, pumpar och lansar 
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- Kylning av lansar och atomisering av vattnet 

- Möjligheter för underhåll och renspolning 

Tabell 5 nedan visar fördelar och nackdelar med att återföra ammoniakhaltigt survatten 

tillbaka till pannan.  

 

Tabell 5. Fördelar och nackdelar med att återföra ammoniakhaltigt survatten till eldstaden.  

Återföring av ammoniakhaltigt survatten 

Fördelar + Nackdelar - 
• Kräver mindre utrymme • Skrubbern måste ha ett 

separat quench och sursteg 

för att uppkoncentrering 

och återföring av vattnet 

ska fungera  

• Lägre investeringskostnad 

vid nybyggnation eller 

ombyggnad 

• Kloridhaltigt vatten ökar 

risk för korrosion i pannan 

• Man kan undvika en 

komplicerad vattenrening 

med ammoniakavskiljare 

• Återföringen av det 

ammoniakhaltiga vattnet 

till pannan kan resultera i 

att mer NOx bildas 

• Mindre slam från 

vattenreningens flockning 

• Pannverkningsgraden kan 

bli något lägre då det 

krävs energi för att koka 

bort vattnet 

• Mindre hantering av 

kemikalier som lut och 

saltsyra 

• Högre förbrukning av kalk 

på grund av textilfiltret 

och därmed mer 

restprodukter i form av 

flygaska 

• Till skillnad från en 

ammoniakstripp krävs här 

ingen tillförsel av värme  

• Kan orsaka luktproblem 

med ammoniak vid 

läckage eller i 

avfallsbunkern 

• Högre fukthalt i 

rökgaserna kan ge högre 

energiutbyte i 

rökgaskondenseringen 
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Avfallsanläggningar som avskiljer ammoniak på detta sätt har uppnått en mycket effektiv 

rening då avskiljningsgraden varit 98–99%. Därmed har en mycket liten del av 

ammoniaken absorberats vidare till kondensatet (Energiforsk, 2015).  

 

4.1.4 Rening med RO (Reverse osmosis) 

Rening med RO är en annan typ av membranprocess som är baserad på omvänd osmos 

(reverse osmosis). Det är en tryckdriven process som kan avskilja allt ifrån mycket små 

partiklar till små lösta ämnen som joner. Genom att tillföra ett högt tryck på den 

koncentrerade sidan av membranet, högre tryck än den osmotiska tryckskillnaden och 

filtermotståndet, kommer vatten att diffundera genom membranet medan föroreningar och 

lösta ämnen koncentreras och stannar kvar på den andra sidan (Persson, Bruneau, Nilson, 

Östman & Sundqvist, 2005). På så sätt avskiljs ammonium och går ut med 

avloppsvattenströmmen, så kallat RO-rejekt, för att sedan tas om hand. Vanligtvis leds 

RO-rejektet tillbaka till quenchen eller den våttorra stoftreningen som klarar av att ta emot 

förorenat vatten. Har man ingen quench eller våttorr stoftrening kan man välja att föra 

tillbaka vattnet till pannan. Dock måste man komma ihåg att RO-rejektflödet normalt 

motsvarar ca 20–25% av kondensatflödet, vilket betyder att flödet tillbaka till pannan 

genom denna metod blir högre jämfört med avdragsflödet på ca 5–10% som beskrevs i 

föregående metod (avsnitt 4.1.3) där man direkt återför survattnet till pannan. Exempelvis 

måste en medelstor panna på 80 MW kunna ta emot flera m3/h RO-rejekt jämfört med 

endast några 100 l/h som är normalt vid återföring av survatten.  

Rening med RO kräver också förbehandling av vattnet och många anläggningar har 

exempelvis partikelavskiljning med sandfilter eller ultrafilter före RO. Ett ultrafilter har 

högre avskiljning än ett sandfilter, men istället kräver det mer tillsyn och underhåll jämfört 

med ett sandfilter. Liksom för kontaktmembran kan RO rena kondensatet så att vattnet får 

en hög kvalitét som kan återvinnas inom anläggningen. Avskiljningen av ammoniak hos 

anläggningar med RO har visat sig vara kring 95%. Till skillnad från 

ammoniumsulfatlösningen man får ut från kontaktmembranprocessen innehåller RO-

rejektet också klorider. Därmed finns risk för anrikning av klorider och korrosion i pannan 

och därför rekommenderas även här ett kalkdoserat txtilfilter (Energiforsk, 2015). Tabell 6 

nedan visar fördelar och nackdelar med RO.   
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Tabell 6. Fördelar och nackdelar med RO. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Slip-SCR 

Istället för att rena rökgaskondensatet från ammonium i anläggningar med SNCR kan man 

välja att rena rökgaserna från ammoniak före rökgaskondenseringen, detta genom att sätta 

in en mindre SCR-katalysator som renar bort ammoniaken innan den hinner absorberas i 

kondensatet. Därmed får man en betydligt lägre halt ammonium i rökgaskondensatet. En 

vanlig SCR kräver egen ammoniakinsprutning eftersom den ska rena NOx, medan slip-

SCR har som uppgift att ta hand om ammoniaköverskottet, därav namnet slip-SCR. 

Ammoniakinsprutningen sker då som vanligt i SNCR-anläggningen, men det finns fall där 

ammoniak även doseras i slip-SCR och då har katalysatorn även funktionen av att 

ytterligare reducera NOx-halterna. I de fallen används slip-SCR främst för att 

anläggningens SNCR inte räcker till då kraven på NOx-rening är så hårda att de riskerar 

att inte klara villkoren.  

En slip-SCR måste placeras före rökgaskondenseringen eftersom det inte finns kvar någon 

ammoniak-slip i rökgaserna efter kondenseringssteget och därmed inget behov av att ta 

bort ammoniak där. Man väljer därför att placera den antingen före eller efter stoftfiltret. 

För avfallseldade anläggningar gäller däremot en placering efter stoftfiltret eftersom 

rökgaserna måste renas från alkalihaltigt stoft som kan avaktivera katalysatorn. Här är 

temperaturen dock lägre vilket resulterar i en mindre optimal SCR-reaktion och därför 

krävs här en större katalysatorvolym för att kompensera detta. Med slip-SCR kan 

ammoniakhalten i rökgaserna minskas med nästan 90% och därmed minskas alltså även 

ammoniumhalterna i rökgaskondensatet med nästan 90%.  

SCR-alternativet är dock en dyr investering som ger den högsta kapitalkostnaden. 

Kostnaderna vid byte av katalysator är också hög, vilket gör denna metod till den dyraste 

av alla jämfört med de andra reningsteknikerna. Däremot kan NOx-reningen bli mycket 

effektiv i de fall man väljer att även dosera katalysatorn med ammoniak (Energiforsk, 

2015). Tabell 7 nedan visar fördelar och nackdelar med slip-SCR.  

 

 

Rening med RO 

Fördelar + Nackdelar - 
• Avskiljer flera olika 

ämnen utöver ammonium, 

bland annat tungmetaller, 

klor (Cl) och sulfat (SO4) 

• Kräver kalkdoserat 

textilfilter  

• Hög reningsgrad av 

kondensatet 

• Känslig för igensättningar 

och beläggningar 
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Tabell 7. Fördelar och nackdelar med slip-SCR 

Slip-SCR 

Fördelar + Nackdelar - 
• Effektiv rening av NOx • Dyr i investering och 

hög kapitalkostnad 

• Låg halt NH3-slip i 

rökgaserna   

 

 

4.2 Möjligheter för värmeverket i Kiruna 

Som resultatet i denna undersökning visar finns ett antal olika reningstekniker att välja 

mellan. Fyra av dessa är reningstekniker för att avskilja ammonium ur rökgaskondensat 

medan slip-SCR är en metod för att minska ammoniakslipen i rökgaserna. Slip-SCR är 

alltså ingen reningsteknik för rökgaskondensat utan mer av en förebyggande åtgärd för att 

förhindra absorptionen av ammoniak vid rökgaskondenseringen som annars resulterar i 

höga ammoniumhalter i kondensatet.  

I avsnitt 1.4 ovan beskrivs två olika övergripande metoder för att avskilja ammonium ur 

kondensat. Enligt metod 1 renas vattnet i en vattenreningsanläggning för att därefter 

avskilja ammonium ur kondensatet innan vattnet släpps ut till en recipient. Till denna 

metod hör reningsteknikerna ammoniakstripper, kontaktmembran och rening med RO. 

Enligt metod 2 koncentrerar man upp tungmetaller, salter och ammoniak i den våta 

rökgasreningen för att återföra det ammoniakhaltiga vattnet tillbaka till pannan. Till denna 

metod hör återföring av ammoniakhaltigt vatten till eldstaden. Det är alltså i princip två 

helt olika metoder för att behandla ammoniakhaltigt vatten. Båda förutsätter dock att man i 

ett första steg måste avskilja ammoniaken från rökgaserna så att man får ut så mycket som 

möjligt i ammoniumform. Därefter kan man börja rena kondensatet från ammonium.  

Både ammoniakstripper och kontaktmembran är kraftigt beroende av pH-värdet och 

därmed kan avskiljningsgraden variera en del med dessa två tekniker. Återföring av 

survatten till pannan samt rening med RO har båda en mycket effektiv avskiljning men 

kräver också textila spärrfilter samt en panna som klarar av att ta emot survatten. Det finns 

alltså för och nackdelar med alla reningsteknikerna men de har alla en reningsgrad på ca 

90%, vilket betyder att ammoniumhalterna i kondensatet kraftigt kommer att reduceras 

oavsett vilken teknik man väljer. Att välja teknik efter prestanda tycks alltså i det här fallet 

inte vara aktuellt. Man får snarare anpassa reningstekniken efter hur nuvarande 

anläggningen ser ut och istället titta på andra betydande faktorer.  

Kraftvärmeverket i Kiruna hade under 2018 väldigt varierande utsläpp av 

ammoniumkväve på mellan 9,6–410 mg/l. Oavsett vilken teknik de väljer bör alltså deras 

halter kunna reduceras ner till acceptabla nivåer. Exempelvis skulle en ammoniumhalt på 

300 mg/l kunna reduceras ner till 30 mg/l och därmed uppnås det föreslagna riktvärdet på 
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10–30 mg/l. Därmed bör även ammoniakhalterna i recipienten Luossajoki sänkas eftersom 

värmeverket idag är en stor påverkanskälla till vattendraget. Ammoniakhalterna i 

recipienten har enligt värmeverkets egna provtagningar visat halter som nästan är 100 

gånger högre än det föreslagna riktvärdet på 6,8 µg/l. Skulle man rena bort 90% av 

ammoniumkvävet ur kondensatet som alla tekniker tycks klara av, kan man tänka sig att 

det även skulle ge positiva resultat i recipienten. Dock är värmeverket i Kiruna inte den 

enda verksamheten som påverkar vattendraget och halterna kan även variera av andra 

naturliga orsaker. Därmed är det svårt att säga hur mycket Luossajoki kommer att påverkas 

av reningen, men värmeverket i Kiruna har i sådana fall gjort en insats från sin egen sida 

för att förbättra Luossajokis ekologiska status.  

Vilken teknik som är mest lämplig vid en ny investering beror till stor del på hur 

anläggningen ser ut och vad den är anpassad för. Exempelvis bör man beakta utrymme, 

anläggningens reningsbehov, driftsförhållanden, kostnader, möjligheter att ta hand om 

restprodukter och inte minst vilken reningsutrustning som redan finns.  

Alternativet med slip-SCR kan användas för att reducera ammoniakslipen i rökgaserna och 

därmed ammoniumhalterna i kondensatet, men eftersom det är en dyr metod är den 

troligtvis inte särskilt lämplig att använda som alternativ till kondensatrening. Sannolikt är 

slip-SCR istället mer användbar för anläggningar med höga krav på NOx-rening då de kan 

välja att även använda denna som ett extra reningssteg för NOx. Här blir det dock mer av 

en kostnadsfråga då vinsten av att reducera ytterligare NOx även ska kunna täcka 

kostnaderna för investeringen av en slip-SCR. Eftersom inga kostnadsberäkningar tagits 

med i detta arbete är det svårt att vidare uttala sig om tekniken.  

Återföring av ammoniakhaltigt vatten enligt metod 2 kräver textilt spärrfilter före den våta 

rökgasreningen, vilket Kirunas värmeverk i dagsläget inte har. Detta betyder att klorider 

kommer att anrikas i systemet med korrosionsproblem i pannan som följd. RO-membranet 

tar också med sig klorider i rejektet och vid återföring till pannan kommer problemet med 

kloridanrikning att uppstå även här. Därför går dessa båda tekniker bort som alternativ för 

värmeverket i Kiruna.  

Kontaktmembranet är en relativt obeprövad teknik som egentligen inte brukar användas 

för att avskilja ammoniak. Membranen är känsliga för både beläggningar och 

igensättningar och vattnet har därmed höga krav på förbehandling. Även om värmeverket i 

Kiruna redan har patron- och jonbytarfilter installerat i vattenreningen, vilket var ett krav 

för denna reningsteknik, kunde jonbytaren också kontamineras av ammoniaken. Dessutom 

kräver metoden mer hantering av kemikalier i form av svavelsyra vilket inte brukar vara 

önskvärt. Den bildade ammoniumsulfatlösningen är också mycket sur och det kan uppstå 

problem vid hantering av denna restprodukt. Kontaktmembranet har därmed alldeles för 

många nackdelar för att kunna vara ett lämpligt alternativ. Därför rekommenderas inte 

denna teknik heller.  

Ammoniakstrippern är den mest beprövade och vanligaste tekniken och är relativt okänslig 

för igensättning av partiklar. Här ställs inte lika höga krav på att förbehandla vattnet och 

den enda restprodukten som man måste ta hand om är den ammoniakhaltiga luften som 

relativt enkelt kan återföras tillbaka till pannan för destruktion. Problemet med en 
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ammoniakstripp är beläggningar av kalciumkarbonater som bland annat kommer genom 

kalkdosering. Värmeverket i Kiruna använder idag kalk inför fällnings-och 

flockningssteget och därför skulle de behöva se över möjligheten att börja använda lut 

istället.  

En koldioxidstripp rekommenderades som komplement till en ammoniakstripp eftersom 

koldioxid också kunde orsaka beläggningar när man höjer pH-värdet inför 

ammoniakavdrivningen. Väljer man en ammoniakstripp bör man alltså även installera en 

koldioxidstripp. Möjligtvis skulle då behovet av utrymme kunna begränsa valet av denna 

teknik då dessa kan vara utrymmeskrävande. En annan förebyggande och viktig åtgärd för 

att förhindra beläggningar var att även installera ett tvättsystem med citron- eller saltsyra 

som regelbundet får skölja igenom systemet. Tvättvattnet kunde sedan enkelt återföras 

tillbaka till vattenreningen. 

Ammoniakstrippern är den minst komplicerade reningstekniken där reningen styrs av 

enklare och mindre kritiska faktorer. Hanteringen och förbrukningen av lut och syra för att 

justera pH-värdena är möjligen det som är mest negativt med denna teknik. pH-värdet är 

tillsammans med temperaturen också det viktigaste att tänka på för en effektiv avskiljning, 

men eftersom värmeverket i Kiruna ännu inte har några villkor på utsläpp av ammonium 

till vatten, har det ingen större betydelse om inte strippern når maximal avskiljning. Med 

det sagt ska man självklart alltid sträva efter bästa möjliga rening, och med tanke på de 

kommande BAT-slutsatserna och värmeverkets miljötillstånd som gäller till och med 

2025, kan kraven se helt annorlunda ut inom några år. Sammanfattningsvis tycks 

värmeverket med sin vattenreningsanläggning ha de förutsättningar som krävs för att 

installera en ammoniakstripp. Den skulle därmed kunna placeras efter kolfiltret som ett 

sista reningssteg innan kondensatet släpps ut till recipienten.  

 

5 Slutsats 

En av de viktigaste slutsatserna i detta arbete är att alla undersökta reningstekniker har 

potential att rena bort ca 90% av ammoniumkvävet ur rökgaskondensatet, förutsatt att 

dessa är rätt anpassade och körs enligt rekommendationerna. Därmed kan man utgå från 

andra faktorer än prestanda vid valet av teknik. Eftersom reningen är så effektiv för alla 

metoder kommer värmeverket i Kiruna sannolikt att minska ammoniumhalterna i 

rökgaskondensatet oavsett vilken teknik de väljer att investera i och därmed klara det 

kommande föreslagna villkoret på utsläpp av ammonium till en recipient. 

Ammoniakhalterna i Luossajoki kommer troligtvis också att minskas när vald 

reningsteknik väl är installerad.  

Återföring av survatten till eldstaden samt rening med RO visade sig inte vara något 

alternativ då metoderna kräver textila spärrfilter för att rena bort klorider. Vidare var 

kontaktmembranet heller inget bra alternativ då det ställer höga krav på förbehandling av 

vattnet samt att det är en relativt obeprövad teknik med många driftsproblem som 

egentligen inte är anpassad för ammoniakrening. Utifrån vad som framkommit i detta 

arbete verkar istället den mest lämpliga reningstekniken för värmeverket i Kiruna vara en 
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ammoniakstripp. Det är också den mest beprövade och vanligaste tekniken. De viktigaste 

faktorerna att ta hänsyn till för en effektiv avskiljning när det gäller denna teknik är pH-

värde och temperatur. Dock behöver verksamheten se över möjligheten att ersätta kalk 

med lut vid justering av pH eftersom kalk bidrar till beläggningar i strippern.  

Förslagsvis skulle värmeverket i Kiruna också kunna titta närmare på alternativet med slip-

SCR för att se om det skulle vara ekonomiskt försvarbart att installera en sådan. Vid 

miljöåtgärder bör man ändå försöka åtgärda problemet så nära källan som möjligt, vilket 

denna metod skulle innebära. Vidare skulle en fortsatt undersökning även kunna utreda om 

det går att installera ett textilt spärrfilter till anläggningen för att möjliggöra återföring av 

survatten och vad detta i sådana fall skulle kosta. Dessutom tar man då också reda på om 

pannan är designad för att kunna ta emot survatten.  

Genom litteraturstudier har dessa olika reningsmetoder översiktligt beskrivits, främst 

utifrån funktion och reningsgrad. Eftersom det finns flera andra viktiga och kritiska 

faktorer att ta hänsyn till vid valet av teknik skulle ett vidare utvecklat metodval vara att än 

mer grundligt undersöka dessa reningstekniker och även ta med kostnadsberäkningar av 

olika slag. Bland annat med hänsyn till driftskostnader, underhåll och 

förbrukningsmängder av kemikalier. Vidare skulle ett studiebesök med en rundtur i 

anläggningens rökgasrening och vattenrening underlätta förslaget på en lösning eftersom 

detta skulle visa hur anläggningens förutsättningar egentligen ser ut.  
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