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Abstrakt 

Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på 

kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av 

rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. Denna åtgärd skulle 

potentiellt kunna minska anläggningens råvattenkonsumtion och det skulle leda till en 

ekonomisk besparing. Åtgärden skulle även bidra till att anläggningen blev mer 

självförsörjande och mindre känslig vid störningar på det lokala råvattennätet.   

Mätningar av flöden på rökgaskondensatsproduktionen, halter av föroreningar och 

råvattenkonsumtionen gav viktiga parametrar för kontakt med leverantör av reningssystem. 

Samarbete upprättades med Eurowater AB där två olika reningsanläggningar togs fram och 

delgavs Kalmar Energi AB. Kostnaden för de två olika förslagen och respektive 

råvattenbesparing gav två avskrivningstider för investeringarna.  

Slutsatsen som drogs av projektet var att en installation av en reningsanläggning för 

återvinning av rökgaskondensatet var möjlig.  
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Abstract 

This project has been commissioned by Kalmar Energi AB and has been carried out at the CHP 

plant Moskogen. The project aimed to investigate whether recycling of flue gas condensate was 

possible and economically justifiable. This measure could potentially reduce the plant´s raw 

water consumption and would result in economic savings. The measure would also help the 

plant become more self-sufficient and less sensitive to disturbances on the local raw water 

distribution net.  

Measurements of the flow of flue gas condensate, levels of pollution and raw water 

consumption gave important parameters for contact with the purification supplier. We entered 

a collaboration with Eurowater AB where two different purification plants were presented to 

Kalmar Energi AB. The cost of the two different proposals and their respective raw water 

savings gave two different payback periods in which the initial investment would be recouped 

by the client. 

The conclusion drawn from the project is that the installation of a purification plant for 

recycling of flue gas condensate was possible. 

Keyword 
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Nomenklatur 

Ammoniakstripper – Apparat för att frånskilja ammoniak 

BFB-panna – Bubblande fluidiserande bäddpanna  

EDI – Electrodeionization (Elektroavjonisering) 

Fjärrvärme – Värmetransportsystem i form av varmvatten 

Fluid – Vätska 

Generator – Mekanisk apparat som omvandlar rörelseenergi till elenergi 

GROT – Förkortning för grenar och trädtoppar. Spill ifrån skogsavverkning 

Jonbytare – Komponent där negativt och positivt laddade joner byter plats med varandra 

Kondensat – Benämningen på vattnet när det har genomgått kondensering 

Kondensering – Steget som sker när ånga övergår till vatten 

Kontinuerlig utblåsning – Ett konstant uttag av pannvatten för att säkerställa vattenkvalitén 

Matarvatten – Vatten som samlas i pannans matarvattentank 

Millipore – Provtagningsteknik med finmaskigt filter för detektion av partiklar och orenheter 

NOx – Samlingsnamn för kväveoxidföreningar 

Pannsten – Samlingsnamn på beläggningar som sätter sig på värmeöverförande ytor och leder 

till materialöverhettning och skador 

Recipient – Mottagare 

Revisionsarbete – Tid för reparation och underhåll. Anläggningen befinner sig i stillestånd 

under denna period 

RO – Reverse osmosis (Omvänd osmos) 

Råvatten – Vatten som kommer ifrån t.ex. sjö, stadsvattennät 

Rökgaser – Gaser som bildas när förbränning sker 

Rökgasskrubber – Ett slags kyltorn för att ångan i rökgaserna skall kondensera och renas 
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Spädvatten – Avser renat råvatten som är tillgängligt för inspädning till pannans 

matarvattentank 

Suspenderade ämnen – Fasta partiklar i vattenfas som vid stillestånd sedimenterar   

Värmekondensor – En form av värmeväxlare där ånga får kondensera genom tryckfall 

Värmeväxlare – Utbyte av energi mellan två skilda medier 

Ångdom – Samlingskärl i toppen på pannans vattenkrets där ånga och vatten avskiljs 

Ångsotsapparater – Apparat för att rengöra eldstaden inre med hjälp av ånga 

Ångturbin – Konstruktion med rotorblad som omvandlar ångans rörelseenergi till mekanisk 

energi 

Förord 

Idén till detta projekt väcktes genom att vi kontaktade Kalmar Energi och ställde frågan om 

det fanns något som de ansåg skulle kunna förbättras eller utvecklas på deras anläggning 

Moskogen. Robert Stensson lade fram tanken om att återvinna rökgaskondensat till 

spädvatten. Vi tyckte ämnet lät intressant och tog oss an det.  

Vi skulle vilja rikta tack till Robert Stensson på Kalmar Energi AB, Niclas Winge på 

Eurowater AB och vår handledare Tobias Hedin på Sjöfartshögskolan. Hjälpen har varit 

ovärderlig i vår strävan att ro rapporten i land. 
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1 Inledning 
Det här examensarbetet genomförs på uppdrag av Kalmar Energi Värme AB och är begränsat 

till kraftvärmeverket Moskogen. Företaget är nyfikna på om en lösning att återvinna 

rökgaskondensat till spädvatten är genomförbar. En av Kalmar Energis visioner är att jobba 

för ett långsiktigt, hållbart samhälle genom klimatsmarta energilösningar. I dagsläget renas 

rökgaskondensatet under kontroll av myndigheter för att sedan släppas ut till närliggande 

vattendrag. Projektet syftar till att dimensionera en reningsanläggning för rökgaskondensatet 

som sedan kan användas som spädvatten. Spädvatten är benämningen på det renade och 

avsaltade råvatten som används för att spädas in i pannans vattenkrets. Anledningen till att 

detta undersöks är att se om Kalmar Energi kan spara pengar genom att minska 

råvattenkonsumtionen som används för att framställa spädvatten och om detta är 

genomförbart specifikt för anläggningen Moskogen. Återvinning av rökgaskondensat är en 

hållbar metod för att spara på regionens råvatten. Möjligtvis kan andra aktörer inom 

kraftvärmebranschen använda denna undersökning som underlag för ett eget åtgärdsprogram. 

En annan positiv effekt av denna lösning kan vara en minskad belastning på regionens 

reningsverk. Den mest kritiska faktorn för att projektets resultat ska kunna genomföras är 

kostnaden för installationen och reningsanläggningens avskrivningstid.     

       

1.1 Bakgrund 
Energiproduktionen ifrån de svenska kraftvärmeverken spelar idag en central roll för en väg 

mot ett mer hållbart och klimatanpassat samhälle. Enligt Svenska Kraftnäts liveuppdatering 

från 2019-10-17 till 2019-10-18 står elproduktionen från kraftvärmeverk för cirka 4–5 % av 

Sveriges totala elproduktion (Svenska kraftnät, 2019). 

Kalmar Energi Holding AB är ett bolag som är hälften ägt av E.ON Sverige AB och Kalmar 

Kommunbolag AB. Bolaget är sedan uppdelat i tre underbolag: Kalmar Energi Värme AB, 

Kalmar Energi Elnät AB och Kalmar Energi Försäljning AB där det sista är delägt av E.ON 

Sverige AB. Kalmar Energi har cirka 100 anställda och omsätter ungefärligen 700 miljoner 

per år (Kalmar Energi AB, 2020a). 

Kraftvärmeverket Moskogen eldar biobränslen (flis, torv, spån, grot (förkortning av grenar 

och trädtoppar)) i en BFB-panna för att värma vatten som omvandlas till ånga, se figur 1.  
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Ångans energiinnehåll utvinns i en ångturbin som i sin tur generar mekanisk energi vilket en 

generator sedan omvandlar till elenergi. Allt eftersom ångans energiinnehåll överförs till 

turbinen minskar trycket och temperaturen, vilket leder till att ångan övergår till vatten igen 

och kallas då kondensat.  

Kondensatets restvärme används sedan till att värma upp fjärrvärmenätet i värmekondensorer. 

Det uppvärmda fjärrvärmevattnet distribueras sedan till hushåll och industrier i regionen 

(Kalmar Energi AB, 2020b). 

Biobränslet som eldas i pannan innehåller fukt som genom förbränning övergår till ånga i 

rökgaserna, se figur 1. Genom stråk på sin väg ut ur pannan förvärmer de heta rökgaserna 

exempelvis matarvatten och förbränningsluft. I takt med att värmen från rökgaserna växlas 

mot andra medier kondenserar ångan i rökgaserna och kallas då rökgaskondensat. Detta 

kondensat innehåller fortfarande mycket energi och kan med hjälp av två värmeväxlare 

överföra värmen till den kalla sidan på fjärrvärmenätet. När godtycklig energi är uttagen ur 

kondensatet går det igenom ett antal reningsprocesser med högt ställda krav för att sedan 

släppas ut till recipient, se figur 1 (Kalmar Energi AB, 2020b). 

Istället för att släppa ut kondensatet till recipient skulle detta vatten kunna återanvändas som 

spädvatten om en tillräcklig reningsanläggning finns att tillgå, se figur 1. På det här sättet 

skulle råvattenåtgången kunna reduceras för ångproduktionen och samtidigt minska 

belastningen på regionens reningsverk och vattendrag. Länsstyrelsen i Kalmar län råder till 

vattenbesparingar för att upprätthålla nivåerna i regionens vattenmagasin vilket ytterligare 

motiverar till att återvinna rökgaskondensatet (Länsstyrelsen Kalmar Län, 2020). 
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Figur 1. Processritning av el- och värmeproduktion på Moskogen. Biobränsle eldas i den bubblande fluidiserande 

bäddpannan där vatten värms och omvandlas till ånga. Den ackumulerade energin i ångan tas ut i en ångturbin vilken i sin tur 

driver en generator där elektricitet genereras. I fjärrvärmekondensorer tas den kvarvarande energin ut ifrån ångan och 

överförs till fjärrvärmenätet. Ångan kondenserar i fjärrvärmekondensorerna och pumpas vidare till matarvattentanken för att 

sedan pumpas in i pannan igen och genomgå samma procedur än en gång. Det övriga i figuren beskriver de två olika 

reningsprocesserna som används på Moskogen, rökgaskondensatsrening och spädvattenrening. Den rödmarkerade delen i 

bilden ovan är den lösning av reningsanläggning och placering i processen som ska undersökas i detta projekt. Figuren är 

egenskissad utifrån observationer och ritningstolkande av Moskogens system.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är upplysa Kalmar Energi och möjligen andra aktörer inom 

kraftvärmebranschen att göra åtgärder för att minska sin råvattenkonsumtion och även 

reducera kondensatutsläpp till recipient. Åtgärden syftar till att spara pengar samt dra 

ner den totala konsumtionen av råvatten för samhället.  

Målet med studien är att ta fram konkreta förslag på två reningsanläggningar som ska 

uppnå likvärdig rening som den ordinarie spädvattenreningen för att kunna använda det 

renade rökgaskondensatet som spädvatten på anläggningen Moskogen.  
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1.3 Frågeställningar 

1. Vilka föroreningar finns kvar i det renade rökgaskondensatet och i vilka halter? 

2. Vilka krav på renhet har Kalmar Energi AB satt för att dosera in spädvattnet i sitt 

matarvattensystem? 

3. Hur mycket rökgaskondensat produceras och hur mycket råvatten konsumeras under 

drift på Moskogen? 

4. Hur mycket pengar skulle kunna sparas per år på grund av minskad 

råvattenkonsumtion för respektive reningsanläggning? 

5. Hur lång uppskattas avskrivningstiden för respektive reningsanläggning bli? 

 

1.4 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till Kalmar Energis anläggning Moskogen. 

I arbetet har hänsyn till ökade driftkostnader inte tagits in i beräkning för avskrivningstiderna. 

Även installationen av rör för inkoppling av reningsanläggningarna, eventuellt tillkommande 

pumpar och annan kringutrustning har inte inkluderats i kostnadsförslagen.  

Avsikten med arbetet är att ta fram flera kostnadsförslag från olika leverantörer på liknande 

reningsanläggningar och sedan analysera vilka två som anses mest lämpade för anläggningen 

Moskogen. På grund av okända anledningar och uteblivna svar har därför antalet leverantörer 

begränsats till enbart en.  

En annan avgränsning är att det renade rökgaskondensatets kvalité skall motsvara dagens 

spädvatten. 

     

1.5 Samhällsnyttiga, ekonomiska frågeställningar och etiska ställningstagande 

Nyttan med denna undersökning kan delas upp i samhällsnyttiga och ekonomiska aspekter. 

De samhällsnyttiga aspekterna är att den totala vattenkonsumtionen minskar för samhället och 

att Moskogen blir mer självständig i produktionen av fjärrvärme och elektricitet.  

En minskad råvattenkonsumtion för anläggningen innebär att en större del råvatten finns 

tillgänglig för övriga samhället. De senaste åren har regionen präglats av torra tider med lägre 

grundvattennivåer. Regionens grundvattennivåer skulle gynnas av att Moskogen minskar sin 

råvattenkonsumtion. 
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Om grundvattennivåerna blir kritiska kan detta leda till att produktionen inte längre kan 

upprätthållas till önskade nivåer eftersom råvattnet idag är en grundpelare för produktionen. 

Om en åtgärd genomförs skulle Moskogen inte behöva förlita sig till samma grad av 

råvattentillförseln som den gör idag.  

I ett företagsekonomiskt perspektiv kan den minskade råvattenkonsumtionen innebära att 

kostnaden för inköp av råvatten minskar alternativt försvinner helt. Den sparade kostnaden 

kan Kalmar Energi avsätta i andra projekt för att modernisera och effektivisera deras 

anläggningar.  

Diskussion om huruvida företagsnamn och personnamn skall nämnas i undersökningen eller 

inte, ur ett etiskt perspektiv, har förts. Efter dialog och godkännande av berörda parter finns 

inga grunder att inte inkludera företagsnamn och personer i rapporten och därför har namnen 

använts. 

1.6 Diskussion kring källor 
Källan i rapporten som används till störst utsträckning är Mats Hellmans rapport ”Handbok i 

Vattenkemi för energianläggningar”. Rapporten passar bra då den inriktar sig just specifikt till 

energianläggningar. Försök att hitta alternativa källor för likande information har gjorts. Detta 

för att verifiera informationen i Mats Hellmans ”Handbok i Vattenkemi för 

energianläggningar”, samtidigt som det underlättar att sätta egna ord på vad som beskrivs.  

Källan ”Utbildningspärm för drift- och underhållspersonal” från Metso Power OY är lokalt 

förankrad på Moskogen och kan därför vara svårtillgänglig för utomstående. Källan är också 

anläggningsspecifik.   

 

1.7 Rapportens disposition 
Rapporten är en modifierad version av IMRAD (Inledning, Metod, Resultat, Analys, 

Diskussion). Rapporten innehåller istället följande delar: Inledning, teoribakgrund, metod, 

resultat och diskussion.  
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1.8 Tidigare studier 
Linnea Nilsson (2017) genomför studien Utredning av rökgaskondensatrening vid 

kraftvärmeverket i Sandviken och Patrik Dabrowski (2017) genomför studien Rening av 

rökgaskondensat i ett fjärrvärmeverk: Återanvändning av rökgaskondensat som spädvatten. 

Ingen av de två nämnda studierna används för vidareforskning i arbetet då studierna är 

anläggningsspecifika och inte kan tillämpas på kraftvärmeverket Moskogen. 
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2 Teoribakgrund 

2.1 Vattens egenskaper 

2.1.1 Hårdhet 

Det som avgör hårdheten hos ett vatten är halten av alkaliska jordartsmetaller, vilka är 

magnesium, kalcium, barium och strontium. Ett samlingsnamn för de berörda metallerna är 

hårdhetsbildare. Hellman (2015) beskriver att de två sist nämnda jordartsmetallerna, barium 

och strontium, allt för oftast finns i så små halter i vatten att de nämnvärt inte har någon 

inverkan i ett energisystem. Däremot är det magnesium och kalcium som kan ställa till med 

beläggningar och skador i energisystem (Hellman, 2015, ss. 34-35) (Nationalencyklopedin, 

2020d). 

Vattnet blir hårt genom att bunden koldioxid löser karbonater av dessa jordartsmetaller. När 

vattnet kokas frigörs koldioxiden och de lösta karbonaterna fälls ut. Genom att de fäller ut, 

fastnar de på ytor och kan med tiden bygga upp beläggningar som agerar som ett isolerande 

lager på ytor. Om isolerande lager bildas kan de leda till materialöverhettning med brott som 

följd (Alvarez, 2006, s. 882) (Nationalencyklopedin, 2020d). 

Enheten för hur hårt ett vatten är mäts i tyska hårdhetsgrader, ºdH, och är fastställda mängder 

av de olika hårdhetsbildarna i en liter vatten. Exempelvis motsvarar 1ºdH 7,1 mg kalcium löst 

i en liter vatten gentemot magnesium där det endast behöver finnas 4,3 mg löst i en liter 

vatten för att motsvara samma hårdhetsgrad (Nationalencyklopedin, 2020d). 

 

2.1.2 Konduktivitet 

Genom att kontinuerligt mäta konduktiviteten på mediet kontrolleras hur väl en 

avsaltningsprocess fungerar. Konduktiviteten är ett mått på ledningsförmågan hos ett medium 

vilket i sin tur kan översättas till hur mycket salt mediet innehåller. Enheten för konduktivitet 

är µS/cm. En hög koncentration av salter ger ett minskat motstånd och därmed ökad 

ledningsförmåga. Motsatt en låg koncentration av salter vilket ger ett ökat motstånd och 

därmed minskad ledningsförmåga (Hellman, 2015, ss. 28-31). 

”När ett salt löser sig i vatten bildas joner, Jonerna är elektriskt laddade och leder därmed 

ström.” (Hellman, 2015, s. 28). 
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Kalmar Energi övervakar konduktiviteten med hjälp av en mätcell vilken mäter det 

behandlade vattnets förmåga att leda en elektrisk ström. Kravet som Kalmar Energi ställer på 

sitt spädvatten är att konduktiviteten skall vara lägre än 0,1 µS/cm, se bilaga 4.  

 

2.1.3 pH 

En viktig parameter i vattenkemin är vattnets pH-värde, vilket beskriver om vattnet är surt 

eller basiskt. pH-värdet är ett värde på koncentrationen av vätejoner och hydroxidjoner i en 

lösning. Vatten med ett högt pH-värde, ett överskott av hydroxidjoner, innebär att det är 

basiskt. Vatten med ett lågt pH-värde, överskott på vätejoner, innebär att det är surt. Skalan 

för pH-värde går från 1 till 14. pH-värdet ger information om vattnets karaktär vilket är 

nödvändig information om vattnet kan användas i en panncykel. Bland annat så ger pH-värdet 

en indikation om vattnet kan vara korrosivt eller inte, om vattnet riskerar att orsaka 

beläggningar och vilka naturpåverkningar vattnet kan ge upphov till (Hellman, 2015, ss. 32-

33) (Nationalencyklopedin, 2020c). 

 

2.2 Sammanfattning av processen 
Moskogen är ett kraftvärmeverk där biobränslen eldas i en BFB-panna för att värma vatten 

som sedan övergår till ånga, se figur 1. BFB står för bubblande fluidiserande bädd och unikt 

för en sådan typ av panna är att bränslet matas in på en uppvärmd sandbädd som beter sig som 

en fluid. Sandbäddens temperatur får bränslet att antändas.  Ångans energiinnehåll tas sedan 

tillvara på i en ångturbin som driver en generator som genererar elektricitet för vidare 

distribution till det svenska elkraftsnätet, se figur 1. Efter turbinen innehåller ångan 

fortfarande mycket energi vilket tillvaratas i värmekondensorer. Ångan övergår till vatten 

igen och den generade värmen uppkommen av kondenseringen överförs i en värmekondensor 

till fjärrvärmenätet som används för att värma bostäder och industrier i Kalmar kommun, se 

figur 1. (Metso Power OY, 2009) (Kalmar Energi AB, 2020b). 

Biobränslet som eldas i Moskogens ångpanna är skogsflis, grot, bark och rester från 

skogsavverkning (Kalmar Energi AB, 2020b). 

Bränslet innehåller beroende på årstid och bränsleblandning en varierande mängd fukt, allt 

mellan 20–50%. Detta kontrolleras genom manuella prover veckovis. När bränslet förbränns i 

pannan övergår fukten i bränslet till ånga som följer med rökgaserna ut ur pannan.  
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Den varma mixen av rökgaser och ånga leds genom stråk där den förvärmer exempelvis 

matarvatten och förbränningsluft. Större partiklar och oförbränt bränsle avlägsnas i ett elfilter.  

Innan rökgaserna släpps ut i skorstenen renas de i en rökgasskrubber genom att spraya kallare 

kondensat på rökgaserna, se figur 1. Detta gör att ångan som finns i rökgaserna kyls och till 

slut kondenserar. När ångan har kondenserat i rökgasskrubbern kallas den rökgaskondensat.  

Kondensatet innehåller fortfarande mycket energi i form av värme och kan sedan värmeväxlas 

ännu en gång genom att överföra värmen i en värmeväxlare till den kalla retursidan på 

fjärrvärmenätet (Metso Power OY, 2009) (Kalmar Energi AB, 2020b). 

Efter att rökgaskondensatet har passerat värmeväxlarna går den igenom ett antal 

reningsprocesser. Första steget är att låta mediet passera igenom sandfilter som fångar in fasta 

partiklar. Kondensatet går sedan vidare till en ammoniakstripper där ammoniak som tillsatts i 

pannans eldstad avdrivs med hjälp av förbränningsluft. Ammoniaken tillsätts i pannans 

eldstad för att reducera bildandet av NOx-emissioner. Därefter går kondensatet genom ett 

kolfilter och två jonbytare. Efter denna kedja av rening släpps kondensatet ut till en 

utjämningsdamm som sedan mynnar ut i det lokala vattendraget Tomtebyån (Metso Power 

OY, 2009) (Kalmar Energi AB, 2020b). 

En ånganläggning ställer höga krav på renheten och kvalitén på pannvattnet. 

Sammanfattningsvis ställs högre krav på vattenkvalitén desto högre tryck och temperatur som 

pannan opererar med (Alvarez, 2006, s. 882). 

Under processen att omvandla vatten till ånga konsumeras en liten del av pannvattnet 

kontinuerligt. Denna konsumtion kommer bland annat ifrån ångsotsapparater och kontinuerlig 

utblåsning ifrån ångdomen. Förbrukningen kompenseras genom att Moskogen tar in råvatten 

och renar det för att sedan fylla på pannans vattenkrets. Det renade råvattnet kallas vid detta 

stadie för spädvatten (Metso Power OY, 2009). 

 

2.3 Vattenreningens betydelse 
Oavsett vattnets ursprung innehåller det föroreningar som kan bidra till skador och 

problematik i ångpannsystemet till exempel korrosion och beläggningar (pannsten). Vattnet 

renas för att öka livslängden på komponenter och system som i sin tur bidrar till att öka 

tillgängligheten och säkerställa en kontinuerlig produktion av värme och elektricitet.  
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Sett ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt upprätthålla en hög renhetsgrad på pannvattnet för 

att komponenter inte oplanerat ska haverera. Ett haveri skulle kunna leda till skada på 

personal och annan utrustning. Det ekonomiska perspektivet är ytterligare en anledning till att 

en hög renhetsgrad är önskvärd. Kort sagt ger renare vatten mindre haverier vilket leder till en 

säkrare produktion som i tur ger en god lönsamhet (Hellman, 2015, ss. 51-52) (Eurowater AB, 

2020). 

 

2.4 Spädvattenrening 
De olika stegen ifrån råvatten till färdigt spädvatten är avhärdning med hjälp av 

jonbytarteknik, partikeluppfångning i patronfilter, avsaltning genom omvänd osmos och 

avsaltning genom elektroavjonisering. Efter reningsstegen samlas spädvattnet upp i en 

bufferttank för att sedan spädas in i pannan vattenkrets, se figur 2. Kapaciteten på den 

befintliga spädvattenreningsanläggningen är ca 7 m3/h. (Metso Power OY, 2009) 

 

Figur 2. Egenskissad ritning över spädvattenreningsanläggningen på Moskogen. Anläggningen består av en råvattentank, 

råvattenpumpar, avhärdningsfilter, patronfilter, omvänd osmos-filter, elektroavjoniseringsfilter och en spädvattentank. 

Råvattentanken agerar som en bufferttank för att säkerställa konstant flöde till reningsenheterna. Ävhärdningsfiltren 

avlägsnar hårdhetsbildande ämnen så som kalcium- och magnesiumjoner genom att ersätta dem med natriumjoner via 

jonbytarteknik. Patronfiltren avlägsnar partiklar och suspenderade ämnen. RO-enheterna (Omvänd osmos) avlägsnar salter i 

mediet genom att skilja på två medier med olika saltkoncentration med ett semipermeabelt membran. Ett tryck appliceras på 

den sida vars saltkoncentration är högst varvid vattenmolekylerna strömmar genom membranet och salterna blir kvar. 

Elektroavjoniseringens uppgift är även den att avlägsna salter ifrån mediet. Genom att applicera en elektrisk spänning över 

olika membran byter de elektriskt laddade jonerna(salter) plats till kanaler som avleds till avlopp. Produkten efter detta 

reningssteg är totalavsaltat råvatten och kallas spädvatten. Produkten mellanlagras i spädvattentanken innan inspädning till 

pannans vattenkrets sker.  
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2.4.1 Avhärdning 

Avhärdningen av råvattnet sker genom att låta råvatten passera genom filter som är laddade 

med natriumjoner. Jordartsmetaller som finns bundna i råvattnet som kalcium och magnesium 

bildar skadliga salter för pannan och behövs därför avlägsnas. I filtret byter natriumjonerna 

plats med kalcium- och magnesiumjonerna plats genom jonbytarteknik (Hellman, 2015, s. 

166). 

Magnesium och kalcium är så kallade hårdhetsbildare och halterna av dem bestämmer 

hårdheten på vattnet. Ämnena är svårlösliga i vatten och ju större halt av dem i 

pannvattenkretsen desto större är risken för beläggningar och pannsten. Hårdheten mäts i 

tyska grader (ºdH) och varierar beroende på vart någonstans i Sverige man befinner sig. 

Hårdheten för området runt Moskogen ligger runt 3,0–4,0°dH (Alvarez, 2006, s. 882) 

(Kalmar Vatten AB, 2020). 

Riktvärdet som Kalmar Energi har satt på sitt spädvatten på Moskogen är <0,003°dH, se 

bilaga 4.  

 

2.4.2 Patronfiltrering 

Steget efter avhärdningen är att råvattnet passerar genom patronfilter som filtrerar bort större, 

olösta partiklar (Metso Power OY, 2009). 

”Patronfilter innehåller patroner som består av en stödjande kärna på vilken det filtrerande 

mediet är pålagt. Vattenflödets riktning är utifrån och inåt genom kärnan hos filterpatronen. 

När patronen förbrukats byts den ut mot en ny.” (Hellman, 2015, s. 152). 

 

2.4.3 RO – Omvänd osmos 

Efter patronfiltret pumpas vattnet till en avsaltningsprocess som tillämpar filterteknik genom 

omvänd osmos (RO). Denna teknik bygger på att två vätskor har olika saltkoncentrationer. 

Processen innebär att vätskorna separeras i två olika utrymmen, med hjälp av ett mycket 

finmaskigt membran. Genom att sätta tryck på den sidan vars saltkoncentration är högst, 

pressas vattenmolekylerna igenom membranet men salterna hindras av membranet att följa 

med, se figur 3.  
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Best Water Thechnology (BWT) beskriver omvänd osmos enligt följande: 

Principen för omvänd osmos är att saltinnehållande råvatten leds över ett membran. 

Genom de mikroskopiska porer i ytan av membranet, är det bara H2O - de rena 

vattenmolekylerna - som kommer att passera, eftersom vattenmolekylen är en av de 

minsta molekylerna i flytande form. De mikroskopiska porerna i osmosmembranet 

anpassas till vattenmolekylen. 

(BWT Group, 2020) 

 

Figur 3. Bild på hur naturlig osmos och omvänd osmos uppstår. Till vänster visas principen för hur det naturliga fenomenet 

osmos uppstår. En jämvikt på jonbalansen eftersträvas och därför flödar vattnet genom ett semipermeabelt membran mot 

koncentratet på andra sidan. Till höger visas hur principen för hur omvänd osmos uppstår. Det tillförda trycket gör att vattnet 

tvingas genom semipermeabelt membranet och jonerna blir kvar på koncentratsidan. (WaterTech of Sweden AB, 2020). 

 

2.4.4 EDI – Elektroavjonisering 

För att avlägsna det sista kvarvarande saltet i vattnet och uppnå önskad vattenkvalité används 

en EDI-filtrering. EDI står för electrodeionization vilket översätts till elektroavjonisering.  

Genom att låta vattnet passera EDI-enheten vilket består av olika membran och med hjälp av 

elektrisk ström avlägsnas de sista kvarvarande jonerna, se figur 4. (Hellman, 2015, ss. 192-

196). 
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Figur 4. EDI-enhet vilket visar processen av elektroavjonisering på vatten. Det inkommande råvattnet leds in i EDI-enheten 

som är spänningssatt. Jonerna byter plats från en kanal till en annan och avleds som koncentrat till avlopp (svart linje). Ut 

kommer avjoniserat vatten som produkt (blå linje) (Hellman, 2015, s. 194). 

2.5 Kondensatrening 
Efter att rökgaskondensatet har avgivit sin restvärme till den kalla sidan på fjärrvärmenätet 

går det igenom ett antal olika processer innan det släpps ut till en utjämningsdamm och sedan 

vidare till det lokala vattendraget Tomtebyån. De olika processerna är sandfiltrering, 

ammoniakstrippning, kolfiltrering och jonbytarteknik, se figur 5 (Metso Power OY, 2009). 

 

Figur 5. Egenskissad ritning över kondensatreningsanläggningen på Moskogen. Kondensatreningsanläggningen består av två 

sandfilter, permeattank, ammoniakstripper, aktivt kolfilter och två jonbytare. Sandfiltrens uppgift är att fånga upp och 

avlägsna fasta partiklar och suspenderade ämnen ifrån rökgaskondensatet. Permeattanken fungerar som en bufferttank för att 

kunna möjliggöra backspolning av sandfiltren. I ammoniakstrippern avdrivs ammoniak som tillsatts i pannan för att reducera 

NOx-utsläpp. Avdrivningen sker genom att blåsa in förbränningsluft i botten och låta kondensatet strilas ner ovanifrån. Luften 

tar med sig ammoniaken i gasform in i pannan för att förbrännas. Ett aktivt kolfilter används för att avlägsna fast partiklar 

ytterligare en gång. Jonbytarfilternas uppgift är att rena kondensatet från skadliga ämnen så som kvicksilver, nickel, zink, bly 

och kadmium. Efter alla reningssteg släpps kondensatet ut till en utjämningsdamm för att sedan mynna ut i det lokala 

vattendraget Tomtebyån.  
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2.5.1 Sandfilter 

Rökgaskondensatet börjar sin rening genom att passera två parallellkopplade sandfilter, se 

figur 5. Sandfiltrens uppgift är att avskilja suspenderade ämnen och fasta partiklar i 

kondensatet för att förhindra att efterliggande komponenter sätts igen. Detta medföljer att 

filtren måste backspolas för att spola bort det ackumulerade partiklarna. Backspolningen sker 

med ett förbestämt tidsintervall om 1000 minuter och mediet som används för spolning är det 

mekaniskt renade kondensatet som precis passerat sandfiltren. Innan spolningen påbörjas 

blåser en fläkt in luft i filtren för att luckra upp sandbädden för att underlätta spolningen. 

Spolningen för med sig de partiklar och suspenderade ämnen som fastnat i sandbädden till en 

neutralisationstank där mediet får stå en tid för att kunna sedimentera sig. När tiden för 

sedimentation är uppnådd pumpas den övre delen av mediet i tanken, klarvatten, tillbaka 

genom sandfiltren. Den undre delen av tanken i neutralisationstanken består nu av partiklar 

och suspenderade ämnen och pumpas därefter vidare för att sprayas på bränslet som är på väg 

in i pannan. Detta för att kunna förbränna det ytterligare (Metso Power OY, 2009). 

2.5.2 Ammoniakstripper 

Ammoniaken som tillsätts i pannans eldstad, för att reducera utsläppen av kväveoxider, 

tillvaratas i en ammoniakstripper. pH-värdet justeras och temperaturen på kondensatet höjs 

för att få ammoniaken att förångas lättare. Åtgärderna är en förutsättning för att uppnå en god 

avdrivning av ammoniak. Ammoniakstrippern är uppbyggd som ett avlångt torn som är fyllt 

med fyllkroppar. Fyllkropparnas uppgift är att öka kontaktytan för avdrivning av 

ammoniaken. I botten på strippern blåser en fläkt in befuktad förbränningsluft som möter 

kondensatet. Ammoniaken i kondensatet följer med förbränningsluften, i gasform, vidare in i 

pannans eldstad där det förbränns (Hellman, 2015, s. 380) (Goldschmidt, Barbara; Wiig, 

Linda; Lord, Mari, 2015, ss. 30-31). 

Ammoniaken har en negativ inverkan på miljön då den genom oxidation i mark och luft bildar 

nitrater som bidrar till markförsurningar och övergödning (Nationalencyklopedin, 2020a). 
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2.5.3 Aktivt kolfilter 

Nästa steg i processen mot renat rökgaskondensat är att det passerar genom ett filter bestående 

av aktivt kol. Filtrets uppgift är att absorbera partiklar och orenheter ifrån mediet. Aktivt kol 

är en relativt porös substans. Orenheter och partiklar fastnar således på den porösa ytan, i 

porerna och mellan kornen. Upptagningsarean för 1 gram aktivt kol varierar mellan 500–1500 

m2/g (Nationalencyklopedin, 2020b). 

 

2.5.4 Jonbytare 

Halterna av tungmetaller innan detta steg är relativt låga, men för att säkerhetsställa nivåer 

inom gränsvärdarna renas kondensatet genom två jonbytare. Jonbytare 1 består av 2+-

jonbytare som renar bort tungmetaller som bly, nickel, zink och kadmium.  Jonbytare 2 består 

av Hg-jonbytare och har till uppgift att rena bort kvicksilver (Goldschmidt, Johansson, 

Olsson, & Svensson, 2015, ss. 98-99) (Metso Power OY, 2009). 
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3 Metod 
För att få en överblick på hur anläggningens funktion och utformning var, gjordes studiebesök 

på Kalmar Energis anläggning Moskogen. Där delgavs ritningar och funktionsbeskrivningar 

av de ingående delprocesserna. Besöken mynnade ut i tre egenritade skisser, se figur 1,2,5, 

över processerna för att lättare få en förståelse hur systemen var uppbyggda och hur de 

interagerade med varandra. 

Kravet som ställdes på spädvattenreningen för att spädvattnet skulle kunna doseras in i 

matarvattensystemet togs fram genom en kontakt på Kalmar Energi, Robert Stensson. Han 

delgav ett dokument för de olika riktvärdena på vattenkemin i anläggningen och vid vilka 

värden som åtgärder vidtas, se bilaga 4.  

Riktvärdena låg till grund för att kunna upprätthålla en god pannvattenkvalité. Riktvärdena 

var väsentliga som underlag vid valet av den nya reningsanläggningens förmåga att återvinna 

rökgaskondensat till spädvatten.  

I rökgaskondensatet efter den befintliga reningsanläggningen fanns ett antal olika 

föroreningar kvar och i olika halter. Mätningarna av föroreningarna och halterna gjordes av 

ett vattenanalysföretag. Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat vilka begränsningsvärden som 

ska följas för att Moskogen ska beviljas utsläpp av rökgaskondensat, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Beslut för utsläppshalter av föroreningar från Moskogen, se bilaga 3. 

Parameter Begränsningsvärde 

Ammonium 15 mg/l 

pH 6,5–9 

Suspenderade ämnen 10 mg/l 

Kadmium 2 µg/l 

Kvicksilver 1 µg/l 

Nickel 10 µg/l 

Bly 10 µg/l 

Zink 100 µg/l 

Arsenik 5 µg/l 

Krom 25 µg/l 
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För att få en överblick på hur höga halter av föroreningar i rökgaskondensatet, som fanns efter 

befintlig reningsanläggning, sammanställdes vattenanalyser från 42 veckors provtagningar. 

Analyserna har sammanställts ifrån provrapporter från ett vattenanalysföretag. 

Sammanställningen möjliggjorde att ett snitt kunde beräknas för vardera föroreningshalt och 

låg till grund för leverantörens möjlighet att ta fram en anpassad reningsprocess. 

Provtagningarna har sammanställts utifrån vattenprover tagna från januari 2019 till och med 

december 2019. Provtagningsvärden för juli och augusti 2019 bortföll på grund av att under 

denna period pågick revisionsarbete på anläggningen och därför gjordes inga vattenprover. 

 

För att besvara hur mycket rökgaskondensat Moskogen producerat och hur mycket råvatten 

kraftvärmeverket i genomsnitt konsumerat under en bestämd tidsperiod fanns anläggningsdata 

för detta tillgängligt, se bilaga 2. Värdena kom ifrån manuell avläsning av flödesmätare som 

noterats en gång per dygn av driftpersonal. Data har sammanställts från januari 2019 till och 

med december 2019. Avläsningar för juli och augusti 2019 bortföll på grund av att under 

denna period pågick revisionsarbete på anläggningen. Anledningen till att data saknas för 

september månad var för att en skada på anläggningens turbin upptäcktes och därför behövde 

anläggningen stoppas under den månaden. 

Flödesmätarna har tillverkats av Endress+Hauser och modellen var Proline Promag 50P. 

Mätarna användes för att mäta både rökgaskondensatflödet och råvattenflödet, se figur 6. 

 

Figur 6. Mätare för rökgaskondensatflöde och råvattenflöde. Flödesmätaren använder sig av spolar som vid strömsättning (I) 

ger upphov till ett elektromagnetiskt fält (B). Vattnet som strömmar genom magnetfältet (B) agerar som en ledare av 

elektrisk ström. Vattnets hastighet (V) är proportionell till den genererade spänning (Ue) som uppstår vilket mäts av två 

mätelektroder. Avståndet mellan elektroderna (L) är av väsentlighet för att ta fram flödet. Flödesmätaren räknar fram 

hastigheten på mediet och med redan angiven dimension på röret kan flödet kalkyleras fram (m3/h) (Endress+Hauser, 2020). 
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Via kontakt med Kalmar Vatten har uppgifter om hur mycket Moskogen betalade för råvatten 

(kr/m3) tillhandahållits. Tillsammans med konsumtionen av råvatten kunde den totala 

kostnaden för inköp av råvatten under ett år räknas fram.  

 𝑚𝑚3 𝑟𝑟å𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟 å𝑟𝑟 𝑥𝑥 𝑟𝑟å𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝𝑟𝑟𝑣𝑣𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑚𝑚3 = 𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟 å𝑟𝑟 
      

( 1.0 ) 

 

Genom de förslag som leverantören tog fram på hur mycket de två olika 

reningsanläggningarnas kapaciteter, kunde en teoretisk mängd renat rökgaskondensat räknas 

fram för respektive reningsanläggning. Tidsperioden som användes för den teoretiska 

beräkningen var 44 veckor, vilket motsvarar ett normalt driftår för anläggningen Moskogen. 

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣 𝑥𝑥 44 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟

= 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑘𝑘𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚ä𝑣𝑣𝑟𝑟𝐾𝐾 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟ö𝑘𝑘𝑟𝑟𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝐾𝐾𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 

( 2.0 ) 

 

Metoden som användes för att ta fram två dimensioner på reningsanläggningar var genom ett 

mailutskick till olika tillverkare och leverantörer inom vattenreningsbranschen. 

Leverantörerna och tillverkarna delgavs en kort beskrivning av syftet med projektet och 

förfrågan gavs utifall intresse och tid fanns för att understödja projektet. Vid vidare kontakt 

önskade intressenter att ta del av driftdata i form av rökgaskondensatflöde, 

råvattenkonsumtion och föroreningarnas halter. Eurowater AB tog på sig uppgiften och med 

hjälp av nämnda parametrar kunde två olika förslag av reningsanläggningar tas fram. Tanken 

var att ta fram två reningsanläggningar med olika kapacitet. Den ena för att täcka, vid 

tidpunkten för undersökningen, råvattenkonsumtionen och den andra med något högre 

kapacitet för att eventuellt använda det producerade överskottet av återvunnet 

rökgaskondensat till andra processer.  

Avskrivningstiden för respektive reningsanläggning räknades fram genom att ta kostnaden för 

reningsanläggningen dividerat med den framräknade besparingen per år på grund av den 

minskade råvattenkonsumtionen.  

 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑟𝑟ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾
𝐵𝐵𝑣𝑣𝑘𝑘𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝐾𝐾 𝑟𝑟å𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟 å𝑟𝑟

= 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟 å𝑟𝑟 
( 3.0 ) 
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4 Resultat 

Resultaten har byggts på insamlade data i form av driftvärden tagna ur anläggningens 

styrsystem, egna observationer, ronderingsdokument och dokument tillhandahållna av 

leverantör och vattenanalysföretag. I denna del har frågeställningarna besvarats i form av 

tabeller, uträkningar och kostnadsförslag från leverantör.    

4.1 Föroreningar i rökgaskondensatet 
Vilka föroreningar finns kvar i det renade rökgaskondensatet och vilka halter?  

Analys av de veckovisa provtagningarna på rökgaskondensatet mynnade ut i en 

sammanställning över föreningarnas halter, se tabell 2. Leverantören frågade specifikt efter de 

inkluderade föroreningarna i tabell 2.   

Tabell 2. Sammanställda data av vattenanalyser utifrån månadsmedelvärde, se bilaga 1.      

Månad Arsenik 
(µg/l) 

Bly 
(µg/l) 

Kadmium 
(µg/l) 

Krom 
(µg/l) 

Kvicksilver 
(µg/l) 

Nickel 
(µg/l) 

Zink 
(µg/l) 

Länsstyrelsen i 
Kalmar Läns 
utsläppskrav 

5,000 10,000 2,000 25,000 1,000 10,000 100,000 

Vattenanalysens 
minsta 
detektionsvärde 

0,200 0,500 0,100 0,500 0,100 0,500 2,000 

Jan -19 0,448 0,500 0,100 0,836 0,828 0,500 14,140 
Feb -19 0,488 0,593 0,113 0,875 0,153 0,400 14,775 
Mar -19 0,323 0,500 0,100 0,500 0,120 0,500 6,850 
Apr -19 0,200 0,500 0,100 0,500 0,130 0,500 7,400 
Maj -19 0,200 0,508 0,100 0,500 0,118 0,650 9,500 
Jun -19 0,200 0,500 0,100 0,500 0,290 0,500 12,000 
Sep -19 1,295 0,540 0,105 0,500 0,355 0,500 25,000 
Okt -19 0,200 0,500 0,100 0,530 0,150 0,500 12,200 
Nov -19 0,200 0,500 0,100 0,543 0,128 0,555 6,975 
Dec -19 0,200 0,657 0,100 0,663 0,100 0,500 5,833 
Medel 0,375 0,523 0,102 0,595 0,237 0,512 11,467 

Se Bilaga 1 för data av varje enskild veckoanalys. 

 

4.2 Befintlig spädvattenrening 
Vilka krav på renhet har Kalmar Energi satt för att dosera in spädvattnet i sitt 

matarvattensystem? 

På grund av kravet på renhet på spädvattnet har Kalmar Energi arbetat fram riktlinjer som 

skall efterföljas för att säkerställa produktionen. Riktvärden för parametrarna sammanställdes 

i tabell på nästkommande sida, se tabell 3. 
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Tabell 3. Instruktioner för vattenanalys på Moskogen, se bilaga 4. (ÅN1 och AN2 se förteckning över förkortningar och 
enheter) 

Analys Intervall Riktvärde ÅN1 ÅN2 Åtgärd 

Resthårdhet (ºdH) 1 ggr/månad <0,003 0,01 0,02 Kolla om det finns salt i 

saltkärlet och när senaste 

regenereringen gjordes på 

aktuell avhärdare 

Konduktivitet 

(µS/cm) 

1 ggr/månad <0,10 0,20 0,50 Felsök spädvattenreningen, 

kolla konduktiviteten mellan 

reningsstegen  

Kisel (ppb) 1 ggr/vecka <10 20 50 Gör en kontrollmätning innan 

och efter blandbäddsfiltret. 

Därefter innan och efter EDI 
Millipore (µg/kg) 1 ggr/vecka 10   Kolla järn på råvatten in till 

rening 
Natrium (µg/kg) - <5 10 20  

 

 

 

4.3 Rökgaskondensatproduktion och råvattenkonsumtion 
Hur mycket rökgaskondensat produceras och hur mycket råvatten konsumeras under drift på 

Moskogen? 

Analys av driftnoteringar på rökgaskondensatproduktion och råvattenkonsumtion mynnade ut 

i en sammanställning, se tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställda data av flöden i form av månadsmedelvärden, se bilaga 2. 

Månad Rökgaskondensatproduktion (m3/dygn) Råvattenkonsumtion (m3/dygn) 

Jan -19 597,2 159,4 

Feb -19 600,1 172,0 

Mar -19 523,7 194,1 

Apr -19 394,0 211,2 

Maj -19 192,4 201,0 

Jun -19 113,5 178,0 

Sep -19 - - 

Okt -19 158,1 111,3 

Nov -19 265,4 116,1 

Dec -19 423,5 116,1 
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4.4 Förslag på reningsanläggning för återvinning av rökgaskondensat 
Hur mycket pengar skulle kunna sparas per år på grund av minskad råvattenkonsumtion för 

respektive reningsanläggning? 

På efterfrågan mynnade delgivningen av data ut i två förslag på reningsanläggningar med 

olika kapacitet. Principen för reningsprocessen för de två anläggningarna var den samma.  

Förslagen löd enligt följande: 

 

     

 

 

 

 

 

 

I kostnadsförslaget ingick endast anläggningskomponenterna och därmed inkluderades inte 

kostnaden för installation och driftsättning.  

Kostnaden för inköp av råvatten för Kalmar Energi var vid projektets tidpunkt 10,14 kr/m3.   

För att ta reda på hur mycket anläggningen kunde spara på ett år så räknades den totala 

konsumtionen av råvatten 2019 ut, vilket blev 43 876 m3. Formel 1.0 gav följande resultat:  

43 876 𝑚𝑚3 𝑥𝑥 10,14 𝑘𝑘𝑟𝑟/𝑚𝑚3 = 444 903 𝑘𝑘𝑟𝑟 

    

( 1.0 ) 

 

 

 

 

 

Anläggning 1 

Patronfilter 

Omvänd Osmos 

Membranavgasare 

Elektroavjonisering 

Blandbäddsfilter 

Kapacitet: 8 m3/h 

Kostnad: ca 1 700 000, -SEK  

 

Anläggning 2 

Patronfilter 

Omvänd Osmos 

Membranavgasare 

Elektroavjonisering 

Blandbäddsfilter 

Kapacitet: 15 m3/h 

Kostnad: ca 2 600 000, -SEK  
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Uträkningar för teoretisk kapacitet för de två olika reningsanläggningarna per driftår blev: 

Anläggning 1 

(8 𝑚𝑚3/ℎ 𝑥𝑥 24ℎ 𝑥𝑥 7 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑟𝑟𝑣𝑣) 𝑥𝑥 44 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟 = 59 136 𝑚𝑚3/𝐾𝐾𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣å𝑟𝑟 ( 2.0 ) 

 

Anläggning 2 

(15 𝑚𝑚3/ℎ 𝑥𝑥 24ℎ 𝑥𝑥 7 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑟𝑟𝑣𝑣) 𝑥𝑥 44 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟 = 110 880 𝑚𝑚3/𝐾𝐾𝑟𝑟𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣å𝑟𝑟 ( 2.0 ) 

 

Båda anläggningarna täckte den årliga konsumtionen på 43 876 m3 vilket innebar att 

besparingen blev enligt formel 1.0. 

Hur lång uppskattas avskrivningstiden för respektive reningsanläggning bli? 

Anläggning 1 

1 700 000 𝑘𝑘𝑟𝑟
444 903 𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟 å𝑟𝑟

= 3,82 å𝑟𝑟 
( 3.0 ) 

 

Anläggning 2 

2 600 000 𝑘𝑘𝑟𝑟
444 903 𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟 å𝑟𝑟

= 5,84 å𝑟𝑟 
( 3.0 ) 

 

4.5 Slutsats av resultat 
Enligt Eurowater AB var föroreningarna och halterna av dem i rökgaskondensatet inom 

godtyckliga ramar för de två reningsanläggningarna. Beräkningarna av de teoretiska 

kapaciteterna för respektive reningsanläggning överskred Moskogens totala 

råvattenkonsumtion, vilket innebar att återvinningen av rökgaskondensat kunde ersätta 

inköpet av råvatten helt. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Det finns ett antal punkter i vår metod som vi gärna genomför annorlunda, främst på grund av 

den bestämda tidsramen för projektet har andra metoder valts. Vi ser helst att egna 

vattenprover utförs på det utgående rökgaskondensatet, men efter övervägningar inser vi att 

då hade vattenprover behövts göras en lång period innan själva projektet skulle ha startat. 

Kunskaper om hur sådana prover och mätningar utförs hade behövts införskaffas, vilket även 

detta skulle ha utökat projektets tidsomfattning.  

En metod till som skulle kunna göras annorlunda är att vi själva, med hjälp av parametrar på 

flöden och föroreningar, tar fram egenkomponerade reningsanläggningar utifrån datablad och 

produktlistor ifrån leverantörer. På grund ut av bristande erfarenhet och den bestämda 

tidsramen har denna metod bortfallit. Med denna metod bortfaller produktgarantin på 

reningsanläggningarna och ansvaret hamnar hos projektören. Därför anses metoden, att låta en 

leverantör ta fram förslagen, fördelaktig.  

Egna flödesmätningar har avståtts då tidsramen för projektet då detta ej möjliggjorde en årlig 

mätning. Kalmar Energi anser att flödesmätningarna är pålitliga och därför har denna data 

använts. 

Datainsamlingen har begränsats till ett år för att vi tycker att det ger en översiktlig bild på hur 

parametrar förändras med årstider. En längre tidsram på projektet hade troligtvis inte påverkat 

resultatet nämnvärt då halterna av föroreningar under avläsningsperioden inte fluktuerat 

avsevärt.  

5.2 Resultatdiskussion 
Betydelsen av resultatet innebär att Kalmar Energi har möjligheten att göra en åtgärd för att 

minska sin råvattenkonsumtion på Moskogen. Det innebär även att anläggningen blir mindre 

känslig för störningar på det lokala råvattennätet. Den minskade råvattenåtgången leder i sin 

tur till en reducerad belastning på råvattennätet.  

I sammanställningen av septembers rökgaskondensatsanalys uppmärksammas att halterna av 

arsenik och zink avviker från de övriga månadernas provtagning. Detta är troligtvis på grund 

av att anläggningen var avstängd och att en ackumulering av föroreningar har skett.  
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Resultatet av undersökningen jämförs inte med några tidigare arbeten eller undersökningar då 

denna undersökning är anläggningsspecifik för Moskogen. Variationer i flöden och 

föroreningar i kondensatet gör att denna undersökning inte kan jämföras med liknande 

undersökningar på snarlika anläggningar.  

Vi anser att syftet med denna undersökning är uppnått. Två konkreta förslag från Eurowater 

AB på olika reningsanläggningar som skulle kunna installeras på Moskogen har tagits fram. 

Eurowater AB har levererat komponenter och utrustning till Kalmar Energi tidigare och 

besitter troligtvis en god anläggningskännedom om Moskogen. Relationen företagen emellan, 

kan vara en faktor som gjort att Eurowater AB var den enda leverantören som lämnade 

kostnadsförslag. Resultatet skulle dock kunnat bli annorlunda om flera leverantörer hade haft 

möjlighet och vilja att lämna kostnadsförslag på likvärdiga anläggningar.  

Vi anser att anläggning 1 är den bäst lämpade för Moskogen eftersom den täcker 

råvattenbehovet för vår mätperiod och har en kortare avskrivningstid. 

5.3 Förslag till vidare arbete 
Ytterligare undersökningar och mätningar, innan en investering och installation av en 

reningsanläggning, skulle kunna vara att installera konduktivitetsmätning på det utgående 

rökgaskondensatet. Detta för att kunna analysera hur mycket salter som finns i kondensatet 

för att få en mer exakt dimensionering, alternativt om någon ytterligare komponent skulle 

behöva kompletteras till den nya reningsanläggningen. En mätning för hur mycket koldioxid 

som finns i rökgaskondensatet skulle även vara till fördel för dimensioneringen av 

membranavgasningsenheten på den nya reningsanläggningen. De två nämnda mätningarna 

delgav Niclas Winge på Eurowater AB som en komplettering för att få en mer noggrann 

rökgaskondensatsanalys.   

De avräkningstiderna som lett till resultatet är grovt uppskattade och det är Kalmar Energi AB 

som får ta ställning om de är ekonomiskt genomförbara. En noggrannare kalkyl kan göras om 

hänsyn till eventuell kringutrustning så som pumpar och rördragning samt drift- och 

underhållskostnader för nya reningsanläggningen tas med i beräkningen. Ytterligare en 

parameter att ta i beaktande om en investering ska genomföras är reningsanläggningens 

livslängd.  
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