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II 

Sammanfattning 

Nimbus Produktion i Visby AB bedriver produktion av motor- och segelbåtar i 
glasfiberarmerad plast. Under produktionen förekommer utsläpp till luft, främst av 
styren men även aceton. Det finns i dagsläget ingen rening av dessa utsläpp och syftet 
med detta examensarbete är att ta fram ett underlag för framtida arbete med att finna 
en passande teknik för att åtgärda detta. Denna teknik skall uppfylla både tekniska, 
praktiska och ekonomiska krav. 

De reningstekniker som gäller rening av gaser kan delas upp i två principer då den ena 
innebär separationsteknik där man delar upp gasen i förorenad och ren gas samt en 
destrueringsteknik där föroreningarna bryts ner till koldioxid och vatten. Fyra 
leverantörer av reningsutrustning har lämnat budgetofferter baserade på Nimbus 
uppgifter och dessa har värderats utifrån de ställda kraven. 

Kavansa erbjuder ett alternativ som kallas BioKeramicfilter. Detta innebär ett system 
med keramiska biobärare där det sker en lågtemperaturoxidation. Det är 
mikroorganismer som lever på biobärarna som bryter ner föroreningarna till koldioxid 
och vatten. 

Zwicky erbjuder ett alternativ där föroreningarna passerar genom stora kolfilter. När 
dessa filter är fulla behöver kolet bytas ut.  

MIAB erbjuder ett alternativ som kallas MIAB FD bestående av ett adsorptionsfilter 
samt en förbränningsenhet. 

Megtec Systems erbjuder två alternativ, ett biologiskt kallat BIO BOX samt ett med 
zeolitkoncentrator i kombination med RTO (Regenerativ Termisk Oxidiser). 

 

Efter granskning och genomgång tillsammans med Nimbus valdes att gå vidare med 
leverantörerna Kavansa samt MIAB. Kavansa har en relativt enkel och lättskött teknik 
till ett pris och driftkostnad som är lägre än konkurrenterna. Den behöver inte heller 
mycket resurser i form av personal. MIAB har en prisvärd och erkänd lösning med 
många bra medföljande funktioner såsom fjärrstyrning och hjälp med dimensionering.  

Zwickys teknik ansågs som för platskrävande och för dyr då kolet behöver bytas ett 
flertal gånger per år vilket resulterar i både mycket jobb och höga kostnader. Megtecs 
alternativ är attraktivt men har nackdelar som väldigt avancerad teknik, stora 
investeringssummor och även här stora behov av plats. 

Efter fortsatta uträkningar kring investerings - samt driftskostnader framkom att 
MIAB’s alternativ är dubbelt så dyrt som Kavansas och då stor tyngd ligger på 
ekonomin är detta en viktig parameter att ta hänsyn till.  

 



III 

Summary 

Nimbus Produktion i Visby AB produce boats made of reinforced plastic fibre glass 
material. During the production there is a discharge to the atmosphere mainly 
consisting of styrene and acetone. Today there is no treatment of the discharge stream 
and the purpose of this work is to develop data for decision making concerning 
further treatment technology. This report is supposed to cover the technical, practical 
and economical demands.  

The problem is solvent pollution. The existing technologies for handling this kind of 
problems can be arranged into two groups. One separating the clean gas from the 
polluted and the other one degrading the pollution into carbon dioxide and water.  

Four suppliers of treatment technology submitted offers based on information from 
Nimbus.  

Kavansa offers a technology called BioKeramicfilter. This involves a system with 
ceramic bio carriers where there is an oxidation at low temperature. It is the micro 
organisms that live in the system that decomposes the pollution in to carbon dioxide 
and water.   

Zwicky offers a technology where the pollution makes its way through a carbon filter. 
When the filter is saturated the carbon has to be replaced.  

MIAB offers a technology called MIAB FD that consists of an adsorption filter and a 
combustion unit.  

Megtec Systems offers two technologies, one biological called BIO BOX and one with 
a zeolite concentrator combined with a RTO (Regenerative Termic Oxidizer). 

The decision after reviewing the submitted offers together with Nimbus was to 
proceed with Kavansa and MIAB. Kavansa had a relatively simple and easy handled 
technology at a reasonable price lower than the competitors. It does not need a lot of 
staff resources either. MIAB has a technology that is recognized and worth it’s price 
and to this many extra enclosed functions such as long distance remote controlled 
operation system and help with dimensioning air tubes.  

Zwickys technology was considered needing too much space but was also too 
expensive since it needs a lot of resources in both staff and money when exchanging 
the used carbon. Megtecs technology is attractive but very advanced, expensive and 
need a lot of space.  

After further calculating investment and operation costs it turned out that MIAB’s 
technology is twice as expensive as Kavansa. The economic aspect is a heavy demand 
and therefore it’s an important parameter when choosing technology.     
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Förord 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är resultatet av Högskolan i Kalmars 

treåriga utbildning Miljödriven design och management. Arbetet har utförts på 

uppdrag av Nimbus Produktion i Visby AB. 

 

Jag vill rikta mitt tack till min handledare Eva Pohl vid Högskolan i Kalmar som ställt 

upp med hjälp per mail och telefon då jag utfört mitt arbete mitt ute i Östersjön.  

Jag vill också tacka Christer Winberg samt Olle Grundström vid Nimbus Produktion i 

Visby för all information, engagemang och hjälp kring arbetet. Även ett tack till övrig 

personal som bistått med hjälp i frågor gällande alla tänkbara saker jag kan ha tänkas 

frågat om under tidens gång. Såklart vill jag också tacka för förmånen att få skriva mitt 

examensarbete vid Nimbus Produktion vilket jag värderar högt.  

Slutligen vill jag också tacka Hans Prans som tålmodigt hjälpt till med förklaring av alla 

konstiga ord och termer jag inte förstått.  

 

 

Högskolan i Kalmar 

Mars 2008 

 

 

Jennie Prans 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Nimbus Produktion i Visby AB bedriver produktion av motor- och segelbåtar i 
glasfiberarmerad plast. Byggnaderna som Nimbus idag driver sin verksamhet i uppgår 
till 12 900 m² och byggdes 1975 på då obebyggd mark. Båtar har tillverkats på platsen 
sedan byggnationen och 1989 tog Nimbus över produktionen. Under produktionen 
förekommer utsläpp till luft och detta främst av styren men även aceton. I dagens läge 
sker dessa utsläpp utan någon form av rening och i framtiden behöver detta möjligtvis 
åtgärdas. 2006 släpptes det ut 17,7 ton styren och 22 ton aceton, detta värde har fåtts 
fram genom beräkningar som baserats på förbrukning. 

 

Nimbus finns norr om Visby i ett planlagt industriområde. Avståndet till bostäder är 
400 meter söderut samt 600 meter nordväst. Inom området finns få stora industrier 
som släpper ut föroreningar till luft och inräknat i detta ligger Nimbus på Gotland mitt 
ute i Östersjön vilket bidrar till god luftomsättning. Framtida planer för detta område 
är att göra närliggande tidigare industri till plats för storskalig handel.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att finna en passande teknik för att rena Nimbus utsläpp av 
styren till luft. Denna teknik skall uppfylla både tekniska, praktiska och ekonomiska 
krav. Eftersom även utsläpp av aceton förekommer är det önskvärt att tekniken renar 
även detta, men är ej ett måste. Syftet är givetvis också att skydda vår omgivning från 
skadliga utsläpp och arbeta mot renare luft.  

1.3 Mål 

Målet med denna rapport är att Nimbus skall få ett underlag för fortsatt arbete med 
eventuell installation av reningsanläggning för att rena de förekommande utsläppen av 
styren. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet inriktar sig enbart på styrenutsläpp med avseende på yttre miljö. Teknikerna 
som undersökts är ämnade för att minska utsläpp till luften.  

1.5 Metod 

Detta är en teknisk utredning där information inhämtats genom kontakt med 
leverantörer av aktuell reningsutrustning. Dessa har fått förfrågan att lämna en 
budgetoffert på vad de kan erbjuda. I kontakten med leverantörer eftersöks 
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information såsom tekniska specifikationer, ekonomiska parametrar samt drift och 
underhåll för att kunna göra en lämplig utvärdering.  
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2. Teori 

2.1 Miljöfarlig verksamhet  

Miljöbalken finns till för att främja en hållbar utveckling och skydda vår natur. Detta 
innebär att det finns många lagar och förordningar en tillverkande industri måste 
anpassa sig efter. Bedriver företaget en verksamhet som klassas som miljöfarlig så 
krävs tillstånd enligt miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd1. Nimbus verksamhet klassas som miljöfarlig och kräver därmed ett 
tillstånd som i detta fall ansöks, prövas och beslutas vid länsstyrelsen på Gotland. När 
ett tillstånd prövas ses det bland annat till vilken typ av verksamhet som bedrivs och i 
vilken omfattning. Andra parametrar som kan påverka beslutet är EU-direktiv och 
miljömål. Under ansökningsförfarandet får företaget lämna nödvändiga uppgifter för 
att avgöra dess miljöpåverkan och bland annat upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning2. Efter dessa bedömningsgrunder setts över och 
eventuellt tillstånd getts kan det komma att finnas ett antal begränsningar i tillståndet. 
En begränsning kan gälla till exempel utsläpp och detta får då ej överskridas. Denna 
begränsning kan innebära att företaget är tvunget att skaffa en lämplig reningsteknik.  

 

Gällande Nimbus situation så finns det inget EU-direktiv3 gällande lösningsmedel från 
plastframställning. Inte heller finns det något nytt regionalt miljömål för Gotlands län4 
gällande flyktiga organiska ämnen utan enbart det mål att 2005 skall utsläppen ha 
minskat med 40 % jämfört med 19935. Detta leder till att länsstyrelsen får göra sin 
bedömning helt utan riktlinjer. Hittills har situationen bedömts som acceptabel men i 
framtiden kan villkoren eventuellt skärpas.  

                                                      

1 Notisum www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM  

www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980899.HTM  

2 Länsstyrelsen Gotland http://www.i.lst.se/NR/rdonlyres/A30AFD21-CDE2-48FB-BEAA-
9BBCE5E557F4/0/tillst_miljofarlig_verksamhet.pdf  

3 Europaparlamentet 

http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&FILE=980114&LANGUE=SV

&TPV=DEF&LASTCHAP=7&SDOCTA=9&TXTLST=1&Type_Doc=PROPOSAL&POS

=1  

4 Länsstyrelsen Gotland http://www.i.lst.se/NR/rdonlyres/F139B389-CC2A-4CEA-A745-

9590D51F816B/0/gotlands_miljomal_2007.pdf  

5 Länsstyrelsen Gotland http://www.i.lst.se/i/amnen/Miljomal/frisk_luft/  
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2.2 Luftrening 

Under 1980-talet tog frågorna kring luftrening fart ordentligt då man började se till de 
problem som kan uppstå lokalt, regionalt och globalt såsom hälsoproblem, besvärande 
lukter, försurning, klimatpåverkan och oönskade ämnen i naturen. Dessa föroreningar 
kan uppstå på många ställen i vårt samhälle såsom inom industrin, transporter, 
jordbruk och vår konsumtion. När man vill minska ett utsläpp till luft finns olika 
åtgärder som kan vidtas. Administrativa åtgärder kan innebära var produktionen är 
placerad rent geografiskt eller hur information sprids till dem som arbetar med och 
hanterar utsläppen för att minimera onödiga mängder. Processinterna åtgärder är att 
angripa problemet vid uppkomstkällan och kan innebära förändringar i processen och 
de råvaror som används. Finns det någon möjlighet att använda mindre mängder eller 
mindre farliga kemikalier? Kan man göra på annat sätt? Kanske innesluta delar eller 
hela processen? Finns det inga möjligheter till ändringar inom processen kan 
processexterna åtgärder vidtas. Detta innebär en extern reningsteknik eller 
avskiljningsteknik som leder till mindre skadliga utsläpp.  

Nimbus har utsläpp till luften av förångade lösningsmedel. De reningstekniker som 
gäller gaser kan delas upp i två principer då den ena innebär separationsteknik där man 
delar upp gasen i förorenad och ren gas samt en destrueringsteknik där föroreningarna 
bryts ner till koldioxid och vatten. Dessa tekniker kan kombineras då man först 
separerar och sedan destruerar vilket ofta är fallet då det gäller låga halter av 
lösningsmedel. Det finns exempel då de återvinns men oftast är fallet att de destrueras 
då det inte lönar sig att återvinna. Teknikerna kan sedan delas upp i ytterligare 
principer. Nedan följer de huvudsakliga principerna att rena luft. 

 

Separationstekniker: 

• Kondensering. Innebär kraftig nedkylning av gasen till dess att kondensering 
sker. Kräver låga flöden med höga koncentrationer och ger till exempel rent 
lösningsmedel som slutprodukt.  

• Adsorption. Innebär att gasen kommer i kontakt med något fast såsom aktivt 
kol, zeoliter eller annat adsorptionsmaterial där den sedan binds fast. När det 
inte får plats med på adsorptionsmaterialet får det destrueras eller regenereras. 
Regenerering brukar ske genom att höja temperaturen och använda en bärgas 
för att få bort de förorenade ämnena.  

• Absorption. Innebär att gasen kommer i kontakt med någon vätska såsom 
vatten, olja eller vaxer. Här antingen löses gasen eller så binds den. Sedan 
krävs regenerering eller rening av absorptionsvätskan.   

• Membranseparering. Innebär att gasen trycksätts och pressas mot ett 
membranfilter. Detta leder till att föroreningarna anrikas på andra sidan filtret 
och kan sedan tas ur systemet.  

 

Destrueringstekniker:  

• Biologisk nedbrytning. Innebär att man utnyttjar naturens egna sätt att bryta 
ner föroreningar i vatten eller torra system. Detta sker i bioskrubber, 
kompostfilter eller biofilter.  
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• Kemisk reaktion. Innebär reaktion med oxidationsmedel eller 
fällningskemikalier. 

• Förbränning. Innebär att gasen värms till den temperatur då den förbränns. 
Detta sker med antingen termisk eller katalytisk förbränning. Oftast 
värmeväxlas sedan den utgående gasen med den ingående6. 

2.3 Styren 

Styren kan även kallas etylbenzen, vinylbensen, fenyletylen samt cinnamen och har 
cas-nr 100-42-5. Styren har en mycket söt, stark och påträngande lukt och är ett 
väldigt spritt lösningsmedel som används i färg, plast, spackel och lim7.  

Plasttillverkning innebär att man har ett ämne med små molekyler (monomerer) 
som får genomgå en kemisk reaktion som kopplar ihop monomermolekylerna till 
långa stora molekyler (polymerer) 
Beroende på vilka molekyler man tillverkat kan plasten antingen vara färdig att 
formas till produkter (termoplast) eller behöva ytterligare ett steg (härdplast). 
Härdplasten blandas oftast med ett lösningsmedel för att vara flytande, sedan 
tillsätter man en liten mängd härdare och rör om. Därefter sprutar man ut plasten 
på en form. Lösningsmedlet avdunstar och härdaren kan då starta en 
tvärbindningsreaktion som gör plasten styv, hård och stark. 
Styren är en monomer i styrenplast, men används också som lösningsmedel i 
polyesterplast. Om styrenet inte får tillfälle att avdunsta från polyestern reagerar 
den med polyestern, vilket inte påverkar plasten vare sig positivt eller negativt8.  

2.4 Aceton 

Aceton kallas även propanon eller dimetylketon och har cas-nr 67-64-1. Som vi 
oftast känner till det är aceton ett lösningsmedel som används i 
nagellacksborttagning men det är även vanligt som lösningsmedel i färg, lack och 
lim då det löser plaster, fetter och oljor mycket bra. Aceton är en klar vätska som 
dunstar mycket snabbt. Det har inte klassats som speciellt miljöfarligt då det är 
relativt lätt nedbrytbart i naturen men det är i vilket fall irriterande för ögon, har en 
stark och påträngande lukt samt är mycket brandfarligt. Tillsammans med utsläpp 
av kväveoxider är alla lösningsmedel råvara vid bildning av smog (fotokemiska 
oxidanter). Det är faktiskt så att aceton bildas i vår egen kropp hela tiden när fett 
bryts ner och vid svält, diabetes eller stor påfrestning kan andedräkten lukta svagt 
av aceton9.  

                                                      

6 KTH, Kompendium i Miljöskydd, del 2 

7 Kemikalieinspektionen http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/styren.htm 

8 Eva Pohl, Högskolan i Kalmar 

9 Kemikalieinspektionen http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/2-propanon.htm 



 6 

2.5 Tillverkning vid Nimbus 

Verksamheten som bedrivs vid Nimbus ser ut som följer: 

 

• Formtillverkning 

 

För att tillverka en båt behöver man en så kallad plugg. Det är en modell av båten i 
full skala som man sedan kan tillverka formar kring. Från dessa formar tillverkas 
sedan de delar som behövs för att montera ihop en färdig båt. För att tillverka en 
båt krävs ungefär 30-40 formar. Formarna tillverkas av så kallad formpolyester som 
förstärks med ståldetaljer. Dessa formar har en mycket lång livslängd varför man 
då kasserar pluggarna då dessa kräver stora lagringsmöjligheter. Tillverkningen av 
formarna bedöms stå för en ytterst liten del av polyesterförbrukningen i jämförelse 
med åtgången vid båttillverkningen. Detta är givetvis beroende av mängden formar 
men den skall ändå inte överstiga 0,5 % av den totala förbrukningen. 

 

• Rengörning samt vaxning 

 

Innan formen skall användas behöver den eventuellt rengöras. Detta sker genom 
att man tar bort det torra dammet men i vissa fall kan aceton behövas. Därefter 
vaxas formen för att underlätta senare urtagning av färdig produkt.  

 

• Gelcoat 

 

Det första skiktet som läggs i formen kallas gelcoat. Gelcoat är en polyesterprodukt 
innehållande styren som skyddar det underliggande laminatet samt även består av 
den färg man önskar på produkten. 

 

• Kärnmaterial 

 

För att förstärka däck, skrov och övriga laminatdetaljer bygger man upp en 
sandwichkonstruktion med hjälp av ett kärnmaterial som beroende av 
konstruktionens utsatthet kan dimensioneras i olika tätheter. Kärnmaterialet är 
tillverkat i PVC-plast och detta är ett lätt och starkt material som är speciellt 
tillverkat för att stå emot stora påfrestningar.  

 

• Laminering 

 

Lamineringen kan utföras med tre olika metoder, handläggning, sprutning eller 
vakuuminjicering. Vilket sätt man väljer beror på detaljen som skall tillverkas.  
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Handläggning utförs på det viset att glasfibermattor läggs på för hand och därefter 
påförs polyester och härdare med roller.  

 

Sprutning utförs med ett tryckluftsdrivet sprutmunstycke som sprutar en mix av 
klippt glasfiber, polyester och härdare.  

 

Proceduren sker i så kallat tre tempon: 

1. Påläggning av glasfiber och polyester som rollas till homogent laminat och 
avslutas med härdning. 

2. Påläggning av kärnmaterial samt ytterligare glasfiber och polyester. Här 
läggs även förstärkningar av aluminium, stål eller trä in. Avslutas med 
härdning.  

3. Påläggning av sista skikt som kallas topcoat innehållande vaxblandad 
gelcoat. 

 

Vakuuminjicering är en sluten metod där glasfibrer läggs i en form som sedan 
försluts vartefter den flytande massan antingen pressas eller sugs in. Det finns tre 
olika metoder för detta - antingen med en tunn folie kallad vakuum-bag, flexibelt 
glasfiberskal eller styva formar. Formen öppnas inte förrän plasten härdat vilket 
gör att styrenet inte kan lämna materialet som i de öppna metoderna10.   

 

• Avformning 

 

När polyestern härdat färdigt tas detaljen ur formen och förs vidare i 
produktionen.  

 

• Efterjustering samt trimning 

 

Efterjustering av eventuella defekter sker samt trimning som innebär håltagning för 
kommande montage. Detta sker genom borrning och sågning.  

 

• Montering 

 

Här möts de producerade delarna för hopsättning. Hit kommer även andra delar 
såsom instrument, motor samt trädetaljer. Trädetaljerna tillverkas i de egna 
snickerierna.  

 

                                                      

10 Lindgren, Maria (1999) Jämförelse av styrenavgång vid tillverkning av båt med sprutning och 

med vakuuminjicering 
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• Slutkontroll 

 

I en vattenfylld bassäng kontrolleras båtens system, motor samt vattentäthet. Båten 
städas även och görs klar för leverans11.  

                                                      

11 Verksamhetsbeskrivning, Nimbus Produktion i Visby AB, Visbyanläggningen, Visby den 18 
januari 2006 

Miljörapport 2006, Nimbus Produktion i Visby AB, Visby den 28 mars 2007 
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3. Resultat 

De erhållna budgetofferterna är mycket varierande till storlek och innehåll men nedan 
följer en sammanställning av inkomna förslag på lösningar som kan tänkas passa 
Nimbus.  

 

De presenterade alternativen baseras på följande parametrar: 

Luftmängd: 75 000 m3/h 

Mängd styren: 18 ton/år 

(Aceton: 22 ton/år) 

Driftstimmar: 8 h/dag 

Temperatur: 21-23°C 

 

3.1 Alternativ nr 1 Kavansa AB 

Kavansa erbjuder ett alternativ som kallas BioKeramicfilter. Detta innebär ett system 
med keramiska biobärare (se bild 2) där det sker en lågtemperaturoxidation. Det är 
mikroorganismer som lever på biobärarna som bryter ner föroreningarna till koldioxid 
och vatten. Dessa biobärare har en beräknad livslängd på ca 10 år. Principen går ut på 
att det är 6 st isolerade rostfria behållare innehållande BioKeramicbärare. Inuti dessa 
finns det dysor som tillför fukt och näring till bärarmaterialet (se bild 3). Denna 
näringslösning innehåller kväve, fosfor samt mikronäring och denna behållare måste 
fyllas på ungefär varannan månad till en kostnad av ca 25 000 kr/år. Övriga 
driftkostnader är bland annat vatten ca 100 - 500 liter/produktionstimme samt el till 
fläkten på 50 kW. Är det fuktigt ute är behovet kanske endast 50 liter vatten/h men är 
det torrt kan det uppgå till 500 l/h. Vid drift kräver fläkten 35 – 40 kW. Som tillval 
rekommenderas en kontrollmätning och service en gång per år. Denna sker med en 
FID analysator som ger verkningsgraden för anläggningen. Även dysorna kontrolleras 
vid behov för eventuell rengöring. Kontrollen kostar ca 50 000 kr och kan tecknas i 
förväg och gäller 2 år i taget. Doserpump och pump till dysor är främst det som kan 
slitas. Dessa bör hålla minst 5-7 år till skillnad från huvudfläkten som bör hålla 20 år. 
Huvudfläkten bör dock genomgå balansering av fläkthjul och eventuellt motorbyte.  

  

Leverantören lovar en reningsgrad på >90 % och även acetonet bryts ner mycket bra. 
Är det så att luftflödet varierar så frekvensstyrs fläkten med en tryckgivare.   

För att installera denna anläggning behöver Nimbus tillhandahålla uppställningsplats 
(räcker med grusad plan som inte rör sig och klarar av att bära containrarna), avlopp, 
luftanslutning, media, el, vatten, installatörer samt transport från leverantören till 
uppställningsplatsen. Platsbehovet för BioKeramicfiltret är ca 140 m2 och 10 m2 för en 
apparatcontainer. 
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Bild 2: Keramiska biobärare [1] 

Det som ingår i detta alternativ är: 

• 6 st BioKeramicfilter 

• Processfläkt 50 kW 

• Apparatrum med nödvändig manövrering samt doseringsutrustning 

• Igångkörning samt manual 

• Service en gång under garantitiden som är 2 år på funktion och 1 år för maskiner.  

• Leverans enligt NLM 02 

 

Exempel på referensanläggningar med liknade funktion: 

• Vindic, Kristinehamn (notera 20 år gammal med äldre typ av kompostmaterial) 

 

Pris: 2 250 000 kr 
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Bild 3: 6 st BioKeramicfilter samt dysor [1] 
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3.2 Alternativ nr 2 Zwicky AB 

Zwicky erbjuder ett alternativ med kolfilter av typen 
Z-450D-2 (se bild 5). För Nimbus krävs att två 
stycken parallellkopplas och vardera fylls med 8000 kg 
kol av typen AP4-60 (se bild 4). Vid låga temperaturer 
behöver dessa isoleras men i Danmark har filtren 
kunnat placeras utomhus men detta förutsätter att de 
används kontinuerligt. Gällande aceton fastnar det 
också på kolet men i mycket lägre utsträckning. När 
kolet är förbrukat behöver det bytas ut och destrueras. 
En uppskattning är att det går år ca 60 ton kol/år och 
detta leder till ett byte på ca 4 gånger/år. Kolet kostar 
20 kr/kg och i detta ingår destruktion. Zwicky kan 
hjälpa till med byte, transport och destruktion men 
detta är ej medräknat i offerten. Garantier som lämnas 
är 1 år på maskiner samt en reningsgrad på 99 %. 

   Bild 4: Parallellkopplade Z-filter [2] 

 

 

Nimbus behöver stå för alla tänkbara kringkostnader såsom montage, installatörer, 
iordningställande av uppställningsplats, dragningar, frakt o.s.v. Zwicky kan dock hjälpa 
till med handledning av montörer. 

 

Bild 5: Z-filter. H = 6,5 m. D = 4,5 m. d = 1,2 m [2] 

 

Det som ingår i detta alternativ är: 
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• 2 st filter Z-450D-2 

• Första fyllningen av kol 

• Förfilter, rör och fläkt 45 kW 

• Leverans enligt NL 01 

• Igångsättning och utbildning 

 

Pris: 1 860 000 kr + 250 000 – 350 000 kr 
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3.3 Alternativ nr 3 MIAB 

MIAB erbjuder ett alternativ som kallas 
MIAB FD (se bild 6) bestående av ett 
adsorptionsfilter samt en förbränningsenhet. 
Principen är att en fläkt drar luften genom 
filtret där absorbenten som består av aktivt 
kol renar luften från lösningsmedlet (se bild 7 
steg 1). Nattetid regenereras det mättade 
filtret med varm gas från förbränningen (se 
bild 7 steg 2). Detta sker genom en 
startvärmare som höjer temperaturen på 
strippgasen innan katalysatorn. Denna 
strippgas tas från avgaserna från katalysatorn 
och för att minska energiåtgången 
värmeväxlas den ingående gasen med den 
utgående. Med ökningen av 
lösningsmedelskoncentrationen stiger 
temperaturen och snart blir anläggningen 
autoterm och startvärmaren stängs av. Efter 
avslutad rening kyls filtret med luft.  

 

 

  

Bild 6: MIAB FD [3]    
             Bild 7: Funktionsbeskrivning [3]  
  

Driftstiden blir max 14 h/dygn på grund av regenerering. Har man kontinuerlig drift 
får fler filter växlas in. Vid ett kolbyte vartannat år skall reningsgraden vara 80-90 % 
och tillgänglighet > 97%. Anläggningen styrs med ett operatörsgränssnitt kallat Citect 
Scada (se bild 8). Det finns på en PC i manöverrummet och kan fjärrstyras från MIAB 
som kan ändra och justera parametrar. Dessa funktioner registreras och kan sedan 
sammanställas till listor, rapporter och grafer.  
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Bild 8: Styrsystem Citect Scada [3] 

 

Tillkommande driftkostnader är el för fläktar till en beräknad årlig energiförbrukning 
på ca 150 000 kWh (2000 tim/år), kolbyte vartannat år 71 500 kr/år samt byte av 
katalysatormassa vart femte år 20 000 kr/år. MIAB:s garanti är 1 år på maskinerna.   

Nimbus behöver hålla med el, framdragning av luftkanaler, skorsten, 
uppställningsplats, tak, samt bredbandsuppkoppling.  

 

Det som ingår i detta alternativ är: 

• Adsorptionsfilter med huvudfläkt (installerad effekt 75 kW, förbrukad effekt 
43 kW) 

• Katalytisk oxideringsenhet med strippluftsfläkt (installerad effekt 7,5 kW, 
förbrukad effekt 5 kW), värmeväxlare, startvärmare (installerad effekt 90 kW, 
förbrukad effekt 25 kW) samt katalysator.  

• Kanaler, spjäll och armaturer 

• Isolering av utrustning och kanaler 

• El-utrustning, fördelningscentral, motorer, kablar och anslutningar 

• Styrsystem med kablar och anslutningar 

• Igångsättning, utbildning och manualer 
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• Dimensioneringsunderlag för kanaldragning från utsläppspunkter 

• Transport 

• Leverans enligt NLM 02 

 

Exempel på referensanläggningar med liknade funktion: 

• JS Plastmontage, Hälleforsnäs 

• Hallberg-Rassy, Kungshamn 

• ABB, Figeholm 

• Ursvik Industri, Kinna 

 

Pris: 4 430 000 kr 
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3.4 Alternativ nr 4 Megtec Systems AB 

Megtec Systems erbjuder två alternativ, ett biologiskt kallat BIO BOX samt ett med 
zeolitkoncentrator i kombination med RTO (Regenerativ Termisk Oxidiser). Garantier 
på reningsgrad är >90 % för båda systemen.  

3.4.1 Alternativ BIO BOX 

Bio alternativet uppges av tillverkaren vara ett tillförlitligt system i det långa 
perspektivet och har låga driftkostnader.  

Med hjälp av en processfläkt renas luften genom den så kallade BIO BOX:en. Denna 
har fyra bäddar med biomassa som består av syntesiska bärare (se bild 9). Bärarna har 
en geometri som ger ett kompakt system med mycket stor kontaktyta. Att dessa är 
syntetiska ger en lång livslängd och lågt underhåll. Mikroberna på bärarna är naturligt 
förekommande och speciellt utvalda för att bryta ner dessa föroreningar. Dessa hålls 
fuktiga och får näring med ett vattenspraysystem som är recirkulerande.  

 

Bild 9: Beskrivning av princip i BIO BOX [4] 
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Det som sker inne i BIO BOX:en är att när luften kommer till biomassan bryts 
föroreningarna ner till koldioxid och vatten. Efter detta lämnar luften systemet och vid 
detta utlopp finns en så kallad demister som ska förebygga övergång av vattendroppar. 
Är koncentrationen av föroreningar ojämn behöver man ett utjämningsfilter för att 
systemet skall fungera bra. Detta placeras före systemet och fungerar så att 
föroreningar adsorberas tills jämvikt uppstår och lika mycket desorberas. Hela 
processen med BIO BOX:en och det eventuella utjämningsfiltret sker i 
rumstemperatur vilket är fördelaktigt för driftskostnaderna.  

Driftkostnader för detta system vid normal drift är el till fläkten (110 kW), vatten (10 
m3/dag), näringsämnen (5 kg/vecka), pH (15 kg/vecka) samt avlopp (4 m3/dag). Vid 
en uträkning baserad på engelska uppgifter ha det framkommit att ungefärlig årlig 
driftkostnad är 80 000 kr.  

Nimbus behöver för detta alternativ hålla med externa kanalsystem, utloppsutblås (10 
m högt), bypassystem, intern och extern elinstallation, avlyft och positionering av all 
utrustning, anslutning för tryckluft, vatten, avlopp, konstruktion och färdigställande av 
fundament/stativ, håltagning och efterlagning, lyfthjälp vid montage samt telefonlinje 
för modem. Vad som dessutom ej ingår är eventuellt utjämningsfilter med aktivt kol, 
kontrollrum av containertyp samt LEL mätare. 

Det som ingår i alternativet BIO BOX är: 

• BIO BOX 

• Processfläkt med frekvensomriktare 

• Trycktransmitter för flöderkontroll 

• El- och styrskåp 

• Tryckluftssystem 

• Interna kanaler 

• Isolering/beröringsskydd vid behov 

• Transport och montage 

• Uppstart och intrimning  

• Dokumentation 

 

Pris: 6 000 000 kr  

3.4.2 Alternativ Zeolitkoncentrator + RTO 

Zeolitsystemet är speciellt bra för att hantera styrenutsläpp då styrenet inte 
polymeriserar på zeoliter på samma sätt som på kol. Till skillnad från kolet behöver 
zeoliten inte bytas lika ofta utan skall ha en livslängd på över 10 år.  

Reningen i detta system sker i tre steg – adsorption i zeoliterna, desorbtion i varmt 
luftflöde samt oxidation i VOCSIDIZER (se bild 10). I detta fall används en 
zeolitrotor som gör att steget sker parallellt. En fläkt tar större delen av luften genom 
adsorptionssektionen medan resten först passerar kylning och sedan in i 
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desorbtionssektionen. Här kyls rotorn samtidigt som luften värms och passerar sedan 
ytterligare en gång genom desorbtionssektionen. Här desorberas föroreningarna och 
följer med luften ut till VOCSIDIZERN där den oxideras till koldioxid och vatten. 
Även här kan ett utjämningsfilter behövas vid ojämn koncentration då systemet 
fungerar bättre om detta säkerställs.   

 

Bild 10: VOCSIDIZER [4] 

 

VOCSIDIZER:n använder sig av regenerativ värmeväxling för att minska 
energianvändningen och hålla jämn temperatur. Den jobbar vid en temperatur av 900 
– 1000 °C. Principen går ut på att värma ett sekundärt medium med varm luft som 
sedan kan användas till att värma kall luft (se bild 11). Utgående luft är varmare än 
inkommande på grund av att värmeväxlingen inte är 100 % och har en värmeförlust i 
systemet. Denna förlust måste kompenseras med värme från oxidationen eller när 
denna ej är tillräcklig med tillskottsenergi i form av bränslegas. Under de perioder 
förorenad luft saknas varmhålls systemet genom att det först kallnar till en viss 
temperatur, sedan körs det på låg fart med friskluft och bränslegas. Temperaturen 
stiger varpå det svalnar till samma temperatur igen vilket gör att systemet snabbt kan 
tas i bruk igen. För att driva systemet krävs el (50kW) samt gas (100 kW).  

 

  

Bild 11: Efter uppvärmningen tvingas luften genom värmeväxlaren och för att behålla den varma delen växlas 
riktning med jämna mellanrum [4] 

 

Nimbus behöver för detta alternativ hålla med externa kanalsystem, skorsten, 
bypassystem, extern elinstallation, avlyft och positionering av all utrustning, anslutning 
för tryckluft, anslutning för bränslegas, konstruktion och färdigställande av 
fundament/stativ, håltagning och efterlagning, lyfthjälp vid montage samt telefonlinje 
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för modem. Vad som dessutom ej ingår är eventuellt utjämningsfilter med aktivt kol, 
kontrollrum av containertyp samt LEL mätare. 

Det som ingår i alternativet Zeolitkoncentrator + RTO är: 

• RTO 

• Processfläkt med frekvensomriktare 

• Trycktransmitter för flödeskontroll 

• El- och styrskåp 

• Vacuum Relief valve 

• Tryckluftssystem 

• Zeolitrotor med adsorptionsfläkt, trimspjäll, värmesystem (värmeväxlare + 
gasbrännare), huvudspjäll, partikelfilter 

• Intern elinstallation 

• Interna kanaler 

• Isolering/beröringsskydd av kanaler vid behov 

• Transport och montage 

• Uppstart och intrimning  

• Dokumentation 

 

Pris: 4 900 000 kr 
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4. Diskussion och slutsatser 

Efter granskning och genomgång tillsammans med Nimbus valdes att gå vidare med 
alternativ 1 Kavansa samt alternativ 3 MIAB. Detta val grundades främst på priset och 
tekniken.  

Kavansa har en relativt enkel och lättskött teknik till ett pris och driftkostnad som är lägre 
än konkurrenterna. Den behöver inte heller mycket resurser i form av personal.  

MIAB har en prisvärd och erkänd lösning med många bra medföljande funktioner såsom 
fjärrstyrning och hjälp med dimensionering. Denna anläggning har dock en maximal 
driftstid på 14 timmar och då Nimbus stundtals jobbar dubbla skift kan detta ses som en 
nackdel. Anläggningen regenereras nattetid och är alltså inte tillgänglig dygnet runt. 
Kavansas anläggning är inte tidsberoende men man bör undersöka vidare hur den påverkas 
av dubbla skift.  

MIAB’s anläggning utlovar en reningsgrad på 80 - 90 % och Kavansas >90 %. Senare får 
det avvägas vilken reningsgrad som önskas och vilka eventuella utsläppskrav som kan 
tänkas komma från myndigheterna. Kavansas anläggning framstår alltså vara både 
effektivare och billigare vilket är en stor konkurrensfördel.  

Innan Nimbus bestämmer sig för ett alternativ kan det vara en god idé att ta sig en titt på 
alla kringliggande kostnader för att få sin anläggning i drift. Det är en hel del installationer 
som inte ingår i priset och dessa kostnader kan vara stora om de är krångliga att genomföra. 
Det är också av stort intresse hur mycket hjälp företaget erbjuder kring installationer, 
service samt upplärning av berörd personal. Nimbus bör ta ett beslut kring hur mycket 
resurser man är beredd att lägga på detta och hur mycket som kan tänkas köpas in utifrån. 
Är det verkligen Nimbus sak att lägga tid och energi på att sköta en reningsanläggning eller 
är det värt att lägga pengar på någon som kanske gör det bättre?  

Till MIAB’s fördel finns bland annat att man hjälper till med dimensioneringsunderlag för 
kanaldragningen från utsläppspunkterna fram till anläggningen. MIAB har också mycket 
goda referensanläggningar vilket kan ses som god fördel och kanske även en liten säkerhet 
och kvalitetsstämpel.  

Kavansa har inte lika många referensanläggningar men detta behöver inte vara en nackdel 
då man faktiskt måste börja någon gång. Det har annars en fördel med att ha ett väldigt 
enkelt system som sköter sig mycket av sig självt när det väl är igång. Båda alternativen har 
leverans enligt avtal NLM 02.  

De alternativ som valdes bort är Zwicky och Megtec. Zwickys teknik ansågs som för 
platskrävande och för dyr då kolet behövde bytas ett flertal gånger per år vilket resulterar i 
både mycket jobb och höga kostnader. Dessutom behöver eventuellt filtren byggas in eller 
isoleras beroende på hur temperaturen på Gotland är vilket kan ge stora tillkommande 
kostnader. Megtecs alternativ är attraktivt men har nackdelar som väldigt avancerad teknik, 
stora investeringssummor och även här stora behov av plats. Det bör nämnas att 
föroreningarna som skall renas i detta fall är väldigt utspädda och luftmängderna är stora. 
Hade det funnits möjlighet att hindra föroreningarna att spridas ut i lika stor luftvolym hade 
det eventuellt räckt med en enklare reningsteknik.  

Då ekonomi givetvis spelar en jättestor roll i valet av teknik har det varit en mycket stor 
parameter att ta hänsyn till. Det är av stor vikt vilken investeringskostnaden är men av 
nästintill större vikt är vilka driftskostnader som efterföljer. För att få en ytterligare 
bedömningsgrund har mer detaljerade kapital och driftskostnader efterfrågats hos 
leverantörerna. Resultat följer nedan: 
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Beräkningsförutsättningar Kavansa BioKeramicfilter: 

Avskrivning: 10 år 

Ränta: 6 % 

Annuitet: 13 % 

Antalet driftstimmar/ år: 1760 

Vattenkostnad: 16,78 kr/m3 

Elpris: 60 öre/kWh 

 

Kapitalkostnad SEK 

(uppskattad under förutsättningar att uppställningsplats är 150 m2 stor grusad plan som inte 
rör sig samt att el, avlopp, vatten och luften som skall renas finns inom 50 m) 

Anläggning    2 250 000 

Övriga kostnader kring installation   100 000 

 

Kapitalkostnad per år   305 500 kr 

Kapitalkostnad per kg VOC   7,64 kr 

 

Driftskostnader SEK 

Elförbrukning  (61600 kWh/år)  36 960  

Näringsförbrukning   25 000 

Vattenförbukning (528 m3/år)   8 860  

Rekomenderad service   50 000 

 

Driftskostnad per år    120 820 kr 

Driftkostnad per kg VOC   3,02 kr 

 

Summa kapital + driftskostnader 430 000 kr/år 

Summa per kg VOC  11 kr 
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Beräkningsförutsättningar MIAB FD: 

Avskrivning: 10 år 

Ränta: 6 % 

Elpris: 60 öre/kWh 

Annuitet: 13 % 

Driftstimmar: max 14 tim/dygn 

 

Kaptialkostnad SEK 

Anläggningskostnad, monterad och igångkörd 4 430 000 

Övriga kostnader som kanaldragningar m.m.  400 000 

(uppskattad) 

 

Kapitalkostnad per år   627 900 kr 

Kapitalkostnad per kg VOC   15,83 kr 

 

Driftkostnader SEK 

Elförbrukning    90 000 

Kolkostnad (byte vart 2:a år)   71 500 

Katalysatorkostnad (byte vart 5:e år)  20 000 

Underhållskostnad (ca 1 % av anl. kostnad)  48 000 

 

Driftskostnad per år   229 500 kr 

Driftskostnad per kg VOC   5,74 kr 

 

Summa kapital + driftskostnader 860 000 kr/år 

Summa per kg VOC  22 kr 
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Att utläsa från dessa beräkningar är att MIAB’s alternativ är ganska exakt dubbelt så dyrt 
som Kavansas. Det kunde anas att så var fallet men nu syns det ännu tydligare. Det som 
dock bör uppmärksammas är att Kavansas beräkningar är gjorda med vissa begränsningar 
såsom en viss uppställningsplats och el, avlopp, vatten och processluft inom 50 m. I vilket 
fall kan nu Kavansa med avseende på dessa undersökningar, anses ha den bästa lösningen 
för Nimbus, både ekonomiskt och miljömässigt sett.  

Dessa beräkningar är mycket grova och är endast till för en fingervisning om hur de två 
alternativen förhåller sig till varandra. Vissa parametrar såsom till exempel elpris, annuitet 
och avskrivningstid är tvivelaktiga, uppskattade eller påhittade men jämförelsen blir 
fortfarande användbar då det räknas med samma antaganden i båda alternativen. För mer 
korrekta och trovärdiga siffror måste fler detaljer finnas tillgängliga för leverantörernas 
prisberäkningar samt Nimbus ekonomiska rutiner.  

 

Det är oerhört svårt att peka på ett alternativ och säga att detta är utan tvekan det bästa då 
det beror mycket på vilken parameter som väger tyngst, är det ekonomin, tekniken eller 
miljön?  

Är det motiverat att investera i en väldigt dyr anläggning när det finns ett alternativ med 
fullt acceptabel reningsgrad till ett lägre pris?  

Är det enbart ekonomin som får styra? 

Skall vi anväda oss av bästa möjliga reningsteknik, kosta vad det kosta vill? 

Skall miljön och ekonomin mötas på halva vägen?  

Ska det vara ett besvär att värna om miljön och hur mycket resurser skall det få kosta oss? 

 

Det finns många vinklingar på problemet men i slutändan hoppas jag att det går att finna en 
lösning för Nimbus som passar både plånboken och naturen.  
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