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Sammanfattning 

Globalt sett används fossila bränslen fortfarande till största delen, och 

industrisektorn är den med störst energianvändning. Därför är det viktigt att 

fortsätta arbetet med att hitta nya sätt att använda befintliga resurser, att utveckla 

energibesparande tekniker och att göra detta med hållbarhetsperspektivet i fokus.  

Denna studie är förlagd på kraftvärmeverket i Sandviken, som producerar 

fjärrvärme och elektricitet. Anläggningen ägs av Sandviken Energi AB som är ett 

kommunalt energibolag med ansvar för infrastrukturen i Sandvikens kommun. 

Syftet med studien är att undersöka möjligheten att sänka halten av kväveoxider, 

NOx, som släpps ut med rökgaserna, samt att rena det kondensat som bildas när 

rökgaserna värmeväxlas.  

Det finns en stor vinning i att minska NOx-utsläppen ur ett miljöperspektiv, 

eftersom de orsakar försurning och andra problem i naturen. Tillvägagångssättet är 

att dosera extra ammoniak vid förbränningen. Vid höga temperaturer reagerar 

ammoniak med kväveoxiderna och utsläppen av dessa minskar. 90 % av 

ammoniakutsläppen kan sedan återvinnas med en ammoniakstripper för att även 

dessa ska hållas inom gränsvärdena.  

Möjligheten att använda det vatten som bildas då rökgaserna kondenserar undersöks 

också. Många anläggningar skulle teoretiskt sett kunna bli helt självförsörjande i sin 

vattenanvändning eftersom stora volymer bildas. Det som krävs är att kondensatet 

blir tillräckligt rent för att kunna användas i de industriella processerna. 

På kraftvärmeverket i Sandviken bildas 30 000 m3 kondensat per år. Det renas och 

släpps ut via avloppet. År 2016 köptes 21 700 m3 stadsvatten in och användes i 

produktion och kontor, och även om inte alla processer tekniskt går att ersätta med 

renat kondensat kan stora besparingar ändå göras. Den enskilda processen med 

störst potential är processvattnet till de två fastbränslepannorna. 

Vattenanvändningen till dessa är i genomsnitt 6 000 m3 per år. Det finns även 

ytterligare potentiella användningsområden för det renade kondensatet som kan öka 

möjligheten att genomföra en installation. 

Resultatet av utredningen är att en ammoniakstripper skulle möjliggöra att NOx-

utsläppen minskade med 10 700 kg per år. Detta resulterar i en kostnadsbesparing 

på 536 000 SEK och en återbetalningstid på ca nio år. Om rökgaskondensatrening 

också installeras ökar investeringen, men besparingen kan i bästa fall bli 20 000 m3 

vatten per år. Inköpskostnaden för vatten skulle då minska med 800 000 SEK och 

återbetalningstiden skulle kunna bli ca två år. 67 % av det kondensat som i dagsläget 

bara släpps ut kan istället användas.  

Nyckelord: NOx-reduktion, ammoniakstrippning, vattenrening, rökgaskondensat. 
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Abstract 

In a global perspective the energy use is highest in the industrial sector and fossil 

fuels are still mostly used. Therefore, it is important to continue working on finding 

new ways to use existing resources and to develop energy-saving technologies with 

focus on sustainability. 

This study is located at the power plant in Sandviken, which produces district 

heating and electricity. The plant is owned by Sandviken Energi AB, an energy 

company working for the infrastructure in Sandviken municipality. The purpose of 

the study is to investigate the possibility of lowering nitrogen oxides, NOx, which is 

released with the flue gases, and also purifying the condensate formed when the flue 

gases are heat exchanged. 

 There is a great deal of environmental benefits in reducing the NOx levels as they 

cause acidification and other issues in nature. The procedure is to dose additional 

ammonia during combustion. At high temperatures, ammonia reacts with the 

nitrogen oxides and the NOx emissions are reduced. Then about 90 % of the 

released ammonia can be recycled with an ammonium stripper to keep those 

emissions within limits.  

The possibility of using water which is formed when the flue gases are condensed is 

also investigated. Many facilities could theoretically be self-sufficient in their water 

use because large volumes are formed. The requirement is that the condensate can 

be clean enough to be used in industrial processes.  

At the CHP plant in Sandviken, 30 000 m3 of condensate is formed per year. It is 

purified and released through the drain. In 2016 about 21 700 m3 water was 

purchased and although not all processes technically can be replaced by condensate, 

large savings can still be made. The single process with the greatest potential is the 

process water for the two solid fuel boilers. Water usage for these is an average of 

6 000 m3 per year. However, there may be additional uses for the purified 

condensate which would increase the possibility of an installation. 

The result of the investigation is that an ammonia stripper would generate reduced 

NOx emissions by 10 700 kg per year. This means reduced costs of 536 000 SEK 

and the repayment period is about nine years. If purification of flue gas condensate 

would also be installed, investment will increase, but the savings could be 20 000 m3 

of water per year. The cost of purchasing water would then decrease by 

approximately 800 000 SEK which could mean a repayment period of two years. 

About 67 % of the condensate currently released may instead be used. 

Keywords: NOx-reduction, ammonia stripping, water purification, flue gas 

condensate. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Energianvändning globalt 

Världens totala energianvändning fortsätter att öka. Skillnaden i olika områden över 

världen beror på olika förutsättningar för bland annat klimat och energitillgångar 

men också ekonomi och infrastruktur. Eftersom många områden är i snabb 

utveckling kommer de senare att förbättras där. Det gör att energianvändningen 

ökar. Om alla människor på jorden levde som i Sverige skulle fyra jordklot behövas 

för att tillgodose alla behov, och det kräver en förändring i vår användning av 

jordens resurser (Världsnaturfonden, 2016). 

År 2012 var den slutliga energianvändningen i världen ca 104 000 TWh. Det är en 

ökning med ca 40 % i jämförelse med år 1990 och skillnaden mellan olika länders 

och regioners energianvändning är fortfarande stor (Energimyndigheten, 2015). 

Världens energiförsörjning har övergått mer och mer till förnyelsebara energikällor, 

men trots detta består fortfarande ca 80 % av världens energianvändning av 

fossilbränslen och ungefär hälften av all elektricitet produceras av koleldade 

kraftverk (Li & Tao, 2017). De områden som använder mest energi är USA, 

Ryssland och Europa i fallande ordning. I USA användes över 50 000 kWh/person 

2012, att jämföra med genomsnittet i världen som var ca 15 000 kWh/person. 

Dock är dessa tre de enda regioner som har minskat sin energianvändning sedan 

1990. De övriga områdena, som delas in i Mellanöstern, Kina, Central- och 

Sydamerika, Afrika, Indien samt världen totalt, har ökat sin energianvändning per 

person även om den ännu inte är lika hög (Energimyndigheten, 2015). 

Sveriges totala energianvändning var 565 TWh år 2013. Eftersom en stor del av 

energin i Sverige används till uppvärmning varierar energianvändningen i viss mån 

med klimatet, men den har varit stabil mellan ca 550-600 TWh sedan 80-talet. Den 

slutligt använda energin på 375 TWh fördelas i sektorerna industri, transport och 

bostad och service på 144 TWh, 85 TWh och 147 TWh under 2013. Sektorerna 

bostad och service samt industri är stabila medan en minskning i transportsektorn 

kan ses sedan 2005 (Energimyndigheten, 2015). 

Ur ett globalt perspektiv kommer den största energianvändningen från fossilbränslen 

och industrisektorn är den som använder mest energi. Därför är det mycket viktigt 

att energieffektivisera industrier, både i länder i utveckling och redan 

industrialiserade (Li & Tao, 2017). I Sverige är det EU:s lagar angående energi och 

klimat som ligger till grund för energipolitiken. Utifrån detta har energi- och 

klimatmål satts upp till och med år 2020. Dessa är: 
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 Av den totala energianvändningen ska minst 50 % vara från förnyelsebara 
energikällor. 

 I transportsektorn ska minst 10 % av energin vara förnyelsebar.  

 Energianvändningen i alla sektorer ska vara minst 20 % effektivare än år 
2008. 

För att nå målen genomförs olika åtgärder. Inom industrin är ett exempel Lagen om 

Energikartläggning, som innebär att företag ska kartlägga och analysera sin 

energianvändning för att kunna genomföra energibesparande åtgärder 

(Energimyndigheten, 2015).  

Energianvändningen på kraftvärmeverk i Sverige består av mer än 90 % förnyelsebar 

energi (Energiföretagen, 2017). Exempel på vanliga bränslen är biobränsle, avfall 

och restvärme från andra industrier. Anläggningarna har hög verkningsgrad eftersom 

värmen som bildas vid elproduktionen används i fjärrvärmenätet istället för att kylas 

bort, och det ger en verkningsgrad på i genomsnitt 90 – 93 % (Energiföretagen, 

2017). Om det dessutom finns rökgaskondensering som tar tillvara på värmen i 

rökgaserna blir verkningsgraden nära 100 %.  

Rökgaserna innehåller förutom värme två viktiga saker: ånga och föroreningar. 

Ångan kan kondensera till vatten, rökgaskondensat, som genom rening kan 

återanvändas i industrin. Eftersom vattenanvändningen är hög finns många 

användningsområden. Föroreningarna är viktiga att kontrollera eftersom de 

påverkar klimatet på olika sätt. Gränsvärden och avgifter finns att förhålla sig till, 

och metoderna för att reducera utsläppen förbättras kontinuerligt.  

Globalt har tillgängligheten, ökade priser för att köpa och hantera vattnet och allt 

hårdare miljömässiga kontroller ökat medvetenheten om vattenanvändningen. 

Hållbara förutsättningar för vattenhantering inom industrin är viktigt, varför många 

företag nu ser över sina rutiner (Suárez & Riera, 2015). I Sverige är industrisektorn 

den som använder mest vatten, ca två tredjedelar av den totala, och år 2015 var 

användningen ca 2 200 miljoner m3. På 1970-talet ändrades industrierna i Sverige 

och många processer kunde använda mindre vatten. Vattenanvändningen har sedan 

dess varit stabil och på senare tid, mellan 2010 – 2015, även minskat något (SCB, 

2016). 

Ett exempel på föroreningar som finns i rökgaser är NOx, som är ett samlingsnamn 

för kväveoxiderna kvävemonoxid och kvävedioxid. Dessa bildas när syre och kväve 

reagerar vid hög temperatur. NOx-utsläpp kan orsaka övergödning, försurning och 

att marknära ozon bildas. För att minska utsläppen kan ammoniak tillsättas vid 

förbränningen. Det reagerar med kväveoxiderna och bildar kvävgas, som finns 

naturligt i luften, och vattenånga (Fred Holmberg & Co AB, 2017). 
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1.1.2 Kraftvärmeverket i Sandviken 

Sandviken Energi AB är ett energibolag som ägs av Sandvikens kommun. Bolaget 

består av affärsområden för kraft och värme, elnät, gata, vatten och bredband. 

Affärsområdet Kraft & Värme ansvarar för fjärrvärme- och elproduktion i 

Sandviken, fjärrvärmeproduktion i Järbo och Storvik samt elva vattenkraftstationer i 

Jädraån och Gästrike Hammarby i Sandvikens kommun. På kraftvärmeverket i 

Björksätra, Sandviken finns sju pannor som eldas med olika typer av bränslen. Dessa 

är följande: 

 Två fastbränslepannor á 20 MW. 

 Två biopelletspannor á 10 MW. 

 En oljepanna och två gasolpannor för spetslast. 

Fastbränslepannorna är ett eget energisystem och används under perioden 

september till maj. De bränslen som används i dem är bland annat torv, spån, flis 

och returträ. Eldningsprocessen är att bränslet transporteras in i pannorna och eldas 

i en bubblande sandbädd för att optimera förbränningen. Förbränningen värmer upp 

vatten som finns i tuber längs pannväggarna. Pannvattnet värmeväxlas med 

fjärrvärmevattnet som i ett eget system passerar pannorna. När pannvattnet blir 

tillräckligt varmt förångas det och leds genom överhettare som värmer upp ångan 

ytterligare. Den leds sedan vidare till turbinen och generatorn där elektricitet 

produceras. Efter generatorn kondenserar ångan tillbaka till vatten som leds till 

matarvattentanken, varifrån pannorna fylls på med nytt pannvatten igen.  

Vid eldningen bildas rökgaser som passerar reningsfilter innan de leds ut i 

skorstenen. På vägen värmeväxlas rökgaserna i kondensorn med det inkommande 

fjärrvärmereturvattnet, som förvärms några grader. Detta beskrivs i Figur 1 på 

sidan 5. Värmeväxlingen gör att en del av rökgaserna kondenserar till vatten, som 

innehåller metaller och suspenderade ämnen. I dagsläget renas kondensatet i ett 

sandfilter som tar bort partiklarna och pH-värdet regleras innan kondensatet leds ut 

till recipienten Storsjön via avloppet. Mängden kondensat som bildas och släpps ut 

är ca 30 000 m3 per säsong (september - maj).  

Rökgaserna innehåller olika typer av föroreningar, bland annat kväveoxider, svavel, 

och koldioxid. Ammoniak doseras i pannorna vid förbränningen vilket reducerar 

halterna av kväveoxider genom att ammoniaken reagerar med kväveoxiderna och 

bildar vatten och kvävgas. En del av ammoniaken reagerar dock inte utan följer med 

i rökgaserna. Det kallas ammoniakslip. Noggrann kontroll finns på utsläppen genom 

miljörapportsystemet MRS som registrerar timvärden dygnet runt för varje ämne.  
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Ammoniakhalten i rökgaskondensatet har inget specifikt gränsvärde och mäts därför 

inte, men efter prövning av Länsstyrelsen har en nivå på ca 100 mg/l bestämts vara 

acceptabel. Så länge inga större förändringar sker i produktionen bedöms utsläppen 

hållas på den nivån. Detta beskrivs av (Naturvårdsverket, 2005). 

”Generella regler för utsläpp från förbränningsanläggningar finns endast vad avser 
utsläpp till luft. Utsläpp till luft är den dominerande miljöfrågan vid 
förbränningsanläggningar medan utsläpp till vatten främst förekommer vid 
anläggningar med rökgaskondensering där kraven utvecklats genom praxis vid 
prövning.” 

År 2014 var utsläppen av ammoniak från el- och fjärrvärmeproduktion 0,4 % av de 

totala ammoniakutsläppen (Naturvårdsverket, 2017). Den största delen kommer 

från transportsektorn.  

Den totala volymen inköpt stadsvatten på kraftvärmeverket används bland annat till 

processvatten i pannorna och i distributionsnätet, till kylning och rengöring i 

produktionen och till duschar och dricksvatten på kontoret. År 2016 var 

vattenanvändningen ca 21 700 m3.  

Stadsvatten som idag används i pannorna och andra processer köps in från 

Sandvikens kommun. Det är redan relativt rent, men genomgår några reningssteg 

innan det kan användas som processvatten. Det leds först genom ett patronfilter och 

ett arcal-filter för att avlägsna suspenderade ämnen, hummus-ämnen. Efter det 

kommer ett avhärdningsfilter för att minska halten av hårdhetsbildarna kalcium, 

magnesium och kalk. Till sist leds vattnet till RO-anläggningen, omvänd osmos, som 

är en typ av filter som tar bort salter för att undvika korrosion i pannorna och 

ledningarna. Det samlas sedan i en bufferttank och leds vid behov till 

matarvattentanken. Där används vattenånga för att avlägsna restsyreprodukter. Det 

renade vattnet kan nu ledas vidare för att användas i exempelvis pannorna eller 

fjärrvärmenätet.  
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Figur 1. Skiss över rökgaskondenseringens process. Linjerna a. beskriver rökgaser, linjerna b. 
fjärrvärmevatten, linjerna c. kondensat och linjerna d. lut. 

1.1.3 Varför studien behövs och ämnet valts 

Att undersöka möjligheten att minska utsläppen i rökgaserna och att använda 

rökgaskondensat som processvatten är steg i arbetet för minskad klimatpåverkan. 

Det görs genom reducerade utsläpp, minskad energianvändning när tillgängliga 

resurser tillvaratas, samt en sänkning av företagets kostnader genom reducerade 

utsläppsnivåer och minskade inköp av stadsvatten. Av dessa anledningar är studien 

viktig ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom det finns resurser inom företaget som i 

dagsläget inte utnyttjas utan släpps ut i naturen.  

Rökgaskondensatrening för återvinning av kondensatet är inte vanligt i Sverige. 

Ammoniakstrippning används desto mer, men kombinationen av dessa verkar inte 

ha studerats i någon större utsträckning. Företaget Sandviken Energi har goda 

möjligheter att använda rökgaskondensatet och sannolikt gäller det även andra 

anläggningar i och utanför Sverige.  
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1.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att få en överblick av den tidigare forskning 

som finns inom ämnet. Vetenskapliga artiklar har studerats för att samla information 

om ammoniakstripper, rökgaser, vattenrening och -återvinning samt olika typer av 

utrustning för ändamålen och problem som kan uppstå med den. 

I första hand har sökbaserna Science Direct och SpringerLink använts. De visar 

seriösa artiklar som är granskade och sökningarna kan anpassas på flera sätt. Även 

Discovery har använts där större noggrannhet krävs för att se till att artiklarna är 

granskade. 

Sökord som inkluderades i artiklarnas titel var ”Flue gas treatment” för att få 

relevanta sökresultat för rökgaskondensering. För att koncentrera sökningen med 

inriktning på Sverige och värmeverk lades det till i fältet för sammanfattning, titel 

och nyckelord. För att hitta information om reduktion av kväveoxider samt om 

tekniken med ammoniakstripper användes sökorden ”ammonium stripper” och 

”NOx + reduction”, först i kombination med ”Sweden”. ”Industrial water recovery” 

respektive ”condensates” i titeln var andra sökningar som gjordes.  

1.2.1 Rökgaser och rökgaskondensat 

Eftersom energianvändningen i världen behöver minska är alla sätt att maximalt 

utnyttja befintliga energiresurser välbehövliga. Rökgaser från kraftvärmeverk är en 

av de resurser som är av stort intresse. Rökgaserna har hög temperatur och hög 

fukthalt, vilket gör att det går att återanvända både värme och vatten från dem. 

Många anläggningar skulle kunna bli självförsörjande om bara 20 % av 

rökgaskondensatet togs tillvara (Zhaoa, et al., 2017).  Det är därför en viktig teknisk 

utmaning för många industrier.  

Rökgasernas temperatur varierar på olika anläggningar beroende på bland annat 

bränslemix och typ av industri. Oavsett detta är det dock ingen tvekan om att när 

rökgaserna direkt släpps ut genom skorstenen är det ett slöseri av energi som istället 

skulle kunna användas (Zhaoa, et al., 2017). Eftersom rökgaserna innehåller 

föroreningar är även det en anledning till att undersöka teknikerna mer ingående, 

för att kunna minska utsläppen. Den viktigaste av föroreningarna anses vara 

kväveoxider, NOx. Just förbränning, och speciellt av fossila bränslen, är en av de 

främsta källorna till kväveoxider (Li, et al., 2016).  
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Metoderna för minskning av kväveoxider kan placeras i tre olika kategorier. Före-

förbränningskontroll, låg-NOx förbränningsteknik, och efter-förbränningskontroll. 

De två förstnämnda kan endast uppnå en låg reducering av kväveoxider, upp till ca 

50 %. För att minska halterna ytterligare krävs efter-förbränningskontroll. De 

vanligaste teknikerna kallas SNCR respektive SCR och står för Selective Non-

Catalytic Reduction samt Selective Catalytic Reduction. SCR har rapporterats vara 

den mest effektiva tekniken när katalysatorer som är baserade på ammoniak, 

kopparoxid eller aluminiumoxid används (Li, et al., 2016). 

Om man dessutom kan värmeväxla rökgaserna bildas kondensat, och med en 

växande befolkning och global utveckling av industrier kommer ett ökat behov av 

vatten. För att hitta hållbara metoder för att rena och återvinna vatten har 

forskningen fokuserats till att minska energianvändning, föroreningar och kostnader 

vid vattenrening. (Lopez, et al., 2017). 

1.2.2 Utrustningar och metoder 

Tidigare har vanliga metoder för värmeväxling varit absorptionssystem, Rankine-

cykel och olika typer av kondensationsmetoder. En nyare, lovande teknik enligt 

(Zhaoa, et al., 2017) är membrankondensation. Tekniken har uppkommit för att ta 

tillvara på värme och vatten ur rökgaskondensatet i koleldade kraftverk. 

Membrankondensatorer sägs kunna undvika problem som andra metoder har, till 

exempel korrosion och hög energianvändning. En annan fördel är att effekten av 

värmeväxlingen blir högre eftersom fluiden är i kontakt med membranen där 

värmeöverföringen sker.  

I experimentet utfört av (Zhaoa, et al., 2017) används en ny metod för att 

undersöka möjligheten att använda keramiska membran som består av tuber med 

porer i nano-storlek. Det resulterar i riktlinjer för hur olika faktorer kan optimeras 

för återanvändning av lågtempererad värme med membranvärmeväxlare. Studien 

visar hur mycket operativa parametrar påverkar processen, så som rökgasflöde, 

andel kylvatten, rökgasernas ingångstemperatur, kylvattnets temperatur samt 

rökgasernas fukthalt:  

 När rökgasflödet ökar, minskar verkningsgraden för värmeåterföringen och 
kondensatbildningen på grund av rökgasernas minskade kontakttid med 
membranen. Det antyder att verkningsgraderna kan öka om membranen 
förlängs, vilket gör att kontaktytan mellan fluiderna blir längre, och 
värmeöverföringen ökar. 

 Kylvattnets temperatur är viktig. Om den minskar kan det ge en markant 
förbättring av värmeöverföringen samt bidra till att en större del av 
rökgaserna kondenserar.  
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 En ökning av rökgasernas fukthalt har däremot liten påverkan på processen 
som helhet, men kan ändå förbättra värmeöverföringskoefficienten betydligt 
(Zhaoa, et al., 2017). 

En av de viktigaste utrustningarna för att reducera ammoniak ur kondensatet är en 

stripper. Som koncept är ammoniakstrippning med luft en process för att omvandla 

föroreningar från flytande fas till gasfas. Syftet är att de ammoniakhaltiga avgaserna 

ska kunna användas till något annat för att ammoniaken ska tas bort och inte 

konverteras tillbaka till flytande fas igen. Ur denna synvinkel är katalytisk oxidation 

den mest intressanta metoden för att avlägsna ammoniak ur avgaserna från strippern 

(Wang, et al., 2010). 

En liknande metod för att återvinna kväve från vattenströmmar presenteras i studien 

av (Boehler, et al., 2015). I experimentet ingår ammoniakstrippning och en 

vattenskrubber, samt en extra kolonn för koldioxidstrippning vid ett reningsverk i 

Köpenhamn. Fluiden är avloppsvatten med flödet 5 – 7 m3/h. Först driftsattes 

ammoniakstrippern och scrubbern innan koldioxidstrippern togs med. Optimering 

utfördes genom att mätningar gjordes i syfte att minska ammoniakslip, 

värmeöverföring och energianvändning. Resultatet av experimentet var praktisk 

erfarenhet av operativa parametrar så som avloppsvattenflöde, pH, temperatur, 

ammoniakkoncentration och föroreningar.  

I en studie av (Wang, et al., 2010) betonas att kondensatets egenskaper till stor del 

bestämmer den ekonomiska vinningen av installationen av en stripper. Därför måste 

dessa noggrant undersökas på förhand och utrustningen anpassas därefter. Det är 

också viktigt att det finns ett användningsområde för avgaserna i processen, som 

innehåller ammoniaken som tagits bort ur kondensatet. 

När kondensatet sedan har renats från föroreningar krävs att det når samma kvalitet 

som det rena vatten som används i industriella processer. En vanlig metod är att 

vattnet återvinns genom att membranfilter används, alternativt Multi-Stage Flash 

destillation, MSF. Denna metod producerar stora volymer vatten med hög kvalitet 

men kräver också hög energianvändning. I många länder har istället nya membran-

processer införts med syftet att modernisera vattenåtervinning. Den vanligaste 

membrantekniken i fabriker är reversed osmosis (RO), forward osmosis (FO) och 

ultrafilter (UF) (Lopez, et al., 2017). Syftet med dessa är att avlägsna salter (RO och 

FO) och att ta bort partiklar (UF).  

RO är den vanligaste avsaltningsprocessen eftersom den har hög avskiljning och är 

enkel att hantera. Dock finns vissa problem med RO, bland annat att membranen 

tenderar att smutsas ned samt begränsningar i vattenåtervinningen. Därför kan 

UF-membran användas för att förbehandla vatten innan RO-processen (Lopez, et 

al., 2017). 
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I takt med att behovet av vatten ökar inom industrin, både i länder som är 

utvecklade och fortfarande utvecklas, behövs nya tekniker för att möta framtida 

behov. FO har varit framgångsrikt inom bland annat vattenåtervinning, vilket har 

gjort att processen uppmärksammats. Ny forskning undersöker FO- och RO-

processer tillsammans för ytterligare förbättrad vattenkvalitet. Begränsningar för 

FO-processen är exempelvis nedsmutsning av membran och 

koncentrationspolarisering (Lopez, et al., 2017). 

Ett vanligt problem med utrustning som behandlar surt vatten (lågt pH-värde) är 

korrosion. När halten av kväve och svavel ökar gör även halten av ammoniak och 

vätesulfid det. Då blir risken för korrosion i ledningar betydligt högre. I dem kan 

partiklar av ammoniak och vätesulfid samlas, vilket kan resultera i korrosion i 

systemen. När dessa reagerar bildas ammoniumhydrosulfat, (NH4)HS, som är en 

bidragande faktor till hur stora korrosionsproblemen blir (Zhu, et al., 2016).  

Forskning har gjorts på olika material för att säkerställa att resistansen mot korrosion 

blivit högre. I en simulation utförd av (Zhu, et al., 2016) dras slutsatsen att när 

temperaturen på det sura vattnet sjunker ökar problemen. Man kunde också se att 

hastigheten hos fluiden hade stor påverkan, ju högre hastighet desto större risk för 

korrosion.  

1.2.3 Sammanfattning 

Litteraturstudien har genomförts med syftet att få en uppfattning om vilken 

forskning som sedan tidigare finns inom dessa områden. De flesta av metoderna 

beskrivs inte i detalj i artiklarna och inte heller i denna litteraturstudie, utan tas upp 

som exempel. 

Ammoniakstrippning finns i många anläggningar och kan utföras på olika sätt. 

Forskning på vilka parametrar som behöver justeras vid en installation tas upp i flera 

artiklar. Syftet är ofta återanvändning av ammoniak, men inte uttalat med 

kopplingen till att reducera NOx-halterna. 

Trots att exempelvis artikeln av (Zhaoa, et al., 2017) tar upp återanvändning av 

rökgaskondensatet nämns inte att vattnet behöver renas eller vilka föroreningar det 

innehåller. Artikeln fokuserar mest på värmeväxling vilket i dagsläget redan finns på 

de flesta anläggningar. Det är naturligtvis viktigt att uppdatera tekniken även inom 

detta område, men eftersom författarnas mål även är att ta tillvara på vattnet och att 

använda det som processvatten skulle detta kunna beskrivas mer ingående.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att genomföra en inledande undersökning för hur 

utsläppen i rökgaserna och rökgaskondensatet ska kunna reduceras på 

kraftvärmeverket i Sandviken. Detta görs genom att (1) undersöka möjligheterna 

och besparingspotentialen för ammoniakstrippning, (2) undersöka möjligheterna och 

besparingspotentialen för rening av rökgaskondensatet till processvatten, samt (3) ta 

reda på om ammoniakstrippning krävs för att rening av rökgaskondensat ska kunna 

genomföras, och därigenom om dessa kan eller måste användas tillsammans. Det 

resulterar i tre olika fall: 

1. Fall A: Installation av endast ammoniakstripper. 
2. Fall B: Installation av endast rökgaskondensatrening. 
3. Fall C: Installation av ammoniakstripper och rökgaskondensatrening. 

Målet är att få en helhetsbild över kostnader, installationer, gränsvärden samt drift 

och underhåll av utrustningen och att genom detta besvara vilket av fallen A-C som 

är aktuellt för en installation i Sandviken. 

Studien kommer att svara på frågorna:  

 Hur mycket kan NOx-värdena i rökgaserna minska med hjälp av 
ammoniakstrippning? 

 Vilken reningsutrustning krävs för att kondensatet ska nå samma kvalitet 
som stadsvatten?  

 Vilka är det renade kondensatets användningsområden? 

 Hur stor blir besparingen för respektive fall, energimässigt och ekonomiskt? 
 

Avgränsningarna i studien är att mätningarna är begränsade till den tillgängliga 

tidsperioden, samt till den mätutrustning som finns på företaget och de historiska 

värden som har insamlats sedan tidigare. För att ytterligare verifiera studien 

kommer mer avancerade mätningar att behöva göras av auktoriserade företag mot 

en kostnad.  

1.4 Bemötande 

Studien kommer att utföras genom att samla in och genomföra mätningar i 

produktionen i Sandviken för att ge en bild av den historiska och nuvarande 

energianvändningen och kostnaderna. För att undersöka potentialen i 

installationerna kommer leverantörer att kontaktas för att få klarhet i tekniska 

detaljer samt för att kunna utföra beräkningar av ekonomiska aspekter. 
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2 Teori 

Teorin är att en ammoniakstripper kan användas för att återvinna ca 90 % av den 

ammoniak som finns i rökgaskondensatet. Ammoniakhaltigt kondensat leds då in i 

en kolonn där det rinner längs luftfyllda plastkroppar. Från botten blåses luft in, 

vilket gör att ammoniaken i kondensatet övergår till gasfas och följer med luften ut. 

Den ammoniakhaltiga luften kan sedan ledas tillbaka in i pannan, vilket reducerar 

kväveoxidhalten i rökgaserna. Luften värms vanligtvis upp innan den återförs till 

pannan på grund av risk för korrosion, vilket medför extra driftkostnader (Olsson, 

2013).  

Detta gör att halten ammoniak som används i förbränningen ska kunna höjas utan att 

gränsvärdet för ammoniak i kondensatet överstigs. Med högre andel ammoniak i 

förbränningen minskar NOx-halterna i rökgaserna, och avgiften som företaget 

betalar för dessa utsläpp kan sänkas. Efter att ammoniakhalten har reducerats i 

kondensatet kan det teoretiskt renas ytterligare, till den grad att det går att använda 

som processvatten. För att göra detta krävs olika filter och andra utrustningar som 

kondensatet ska passera för att partiklar, metaller och pH-värdet ska passa 

gränsvärdena för processvattnet som används i produktionen. Processen beskrivs i 

Figur 2 på nästa sida. 

Efter dessa utredningar kommer svaret att finnas om det finns tillräckliga 

användningsområden för kondensatet, samt om de tre fallen är tekniskt och 

ekonomiskt genomförbara. Om så inte är fallet kommer ingen av installationerna att 

genomföras. 
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Figur 2. Beskrivning av rökgaskondenseringens process med ammoniakstripper och 
rökgaskondensatrening installerad. Linjer markerade med a. illustrerar rökgaser eller luft och 

markerade med b. visar kondensat.  
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3 Metod 

Metoden för att genomföra studien har varit att noggrant undersöka alla steg i 

processen för rökgaskondensatet som den ser ut i dagsläget. Energianvändningen har 

samlats in och kostnadsberäknats. Gränsvärden har analyserats och kontakt tagits 

med företag som har erfarenhet inom respektive område, samt med leverantörer för 

att få uppgifter specifikt till en installation i Sandviken.   

3.1 Material och intervjuer 

 Månadsrapporter. Beskriver energianvändning, energiresurser, produktion 
m.m. på företaget. Det finns månadsvis data för de flesta energiflödena sedan 
många år tillbaka. Kostnadsuppgifter tas fram ur företagets faktura-
hantering. 

 Konduktivitetsmätaren SevenEasyTM S30 från Mettler Toledo, Schweiz, har 
använts för att mäta kondensatets ledningsförmåga. Instrumentets 
mätosäkerhet är +/- 0,5 %.  

 Miljörapportsystemet MRS sammanställer och dokumenterar miljövärdena 
för all produktion i Sandviken. 

 Excel har använts för att sammanställa mätdata och göra diagram.  

 Litteraturstudie. 

 Studiebesök på Gävle Energis kraftvärmeverk Johannes. 

 Intervjuer och samtal med personal på värmeverket i Sandviken. 

 Intervjuer externt har gjorts med följande företag: BWT Vattenteknik AB 
för information och offert angående rökgaskondensatrening. Clean Air 
Technologies AB angående specifikationer för en ammoniakstripper anpassad 
till kraftvärmeverket i Sandviken. Valmet angående ökning av 
ammoniakdosering och vilken effekt det har på NOx-halter. 

3.2 Tillvägagångssätt 

Befintliga historiska mätdata har sammanställts från månadsrapporter som finns på 

Sandviken Energi. För att få en tydlig bild av processen har samtal hållits med 

personalen på kraftvärmeverket. Egenskaperna hos kondensatet har sammanställts 

från vattenprover som genomförs regelbundet, då ett vattenprov skickas till 

laboratoriegruppen Eurofins. Om vattnet innehåller stora mängder metaller har det 

en högre ledningsförmåga, konduktivitet. Kondensatets konduktivitet har mätts 

under eldningssäsongen 2016 - 2017 med hjälp av mätare i företagets egna labb. För 

att analysera NOx och andra partiklar i rökgaserna har data sammanställts från 

företagets miljödator, som automatiskt registrerar timvärden för utsläppen i 

rökgaserna.  
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Ett studiebesök för att se och ställa frågor om ammoniakstrippern har genomförts på 

Johannes kraftvärmeverk som ägs av Gävle Energi AB. Det har varit till stor nytta 

för att få en uppfattning om vilket resultat en installation skulle få i Sandviken.  

Information om hur reningsprocessen kan förbättras, kostnader, utrustning som 

krävs samt övriga tekniska detaljer har företagen Clean Air AB (ammoniakstripper), 

BWT Vattenteknik AB (rökgaskondensatrening) och Valmet (rökgaser) bidragit 

med. Diskussioner med personal på kraftvärmeverket har hållits för att anpassa 

utrustningen, gällande bland annat utrymme, kostnader, tekniska lösningar och 

gränsvärden. 

För att tydliggöra resultatet av undersökningen har tre fall A-C presenterats, där 

förutsättningar och investeringar beskrivits. I fall B om rökgaskondensatrening har 

tre olika besparingsscenarion tagits i beaktning, eftersom besparingspotentialen inte 

kunnat fastställas i denna studie. Detta beror på osäkerhet i hur stor andel vatten 

som kommer att kunna ersättas med renat kondensat. 

Bakgrundsinformation, tidigare forskning samt alternativa lösningar har undersökts i 

en litteraturstudie. För metod, se kapitel 1.2.  

Metoderna som har använts är till största delen intervjuer och insamling av mätdata i 

olika former. För att beräkna och diskutera fördelar med nya installationer krävs en 

god förståelse för den befintliga processen och det bästa sättet att få det är från dem 

som arbetar med detta dagligen.  

3.3 Mätosäkerhet  

Mätningarna av kondensatets konduktivitet har inte genomförts på samma sätt vid 

varje mätning, vilket inte är optimalt. Vissa vattenprover är momentana stickprov ur 

produktionen medan andra är insamlade under en tid, vilket ger ett genomsnitt av 

den periodens konduktivitet. Det senare skulle ha varit fallet vid alla mätningar för 

ett mer rättvisande resultat, men då det inte fanns tillgängligt vid större delen av 

mättillfällena har även momentana prov tagits och sammanställts. På grund av detta 

är även kondensatets temperatur olika vid de olika proven. Det kan påverka 

konduktiviteten genom att ökad vattentemperatur ger en något ökad konduktivitet.  

För att kunna säkerställa att den rekommenderade utrustningen för rening av 

rökgaskondensatet är korrekt är det dessutom önskvärt att mäta konduktiviteten 

under en längre tidsperiod än en eldningssäsong. Detta har inte kunnat göras till 

denna studie på grund av begränsad tid.  
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4 Resultat 

Energianvändningen i dagsläget har sammanställts för att ta reda på förutsättningarna 

för installationerna. I utredningarna av de olika fallen beskrivs egenskaperna för 

respektive energiflöde, utrustning som kommer att krävas samt ekonomiska 

kalkyler.  

4.1 Energianvändning  

Energi och resurser som används i processer anslutna till rökgaskondensatet i 

dagsläget presenteras nedan. Vattenanvändningen redovisas för hela industrin 

inklusive personalens vattenanvändning och visas för åren 2011 - 2016 i Figur 3. 

Priset är 31,08 SEK per m3 och den totala kostnaden ca 980 000 SEK per år.  

 

Figur 3. Vattenanvändning för kraftvärmeverket under åren 2011-2016. 

Ammoniak med koncentrationen 24,5 % används för att reducera kväveoxider som 

bildas vid förbränningen i fastbränslepannorna. Priset är 745 SEK/ton och den totala 

årskostnaden är ca 230 000 SEK. Se Figur 4 på nästa sida för förbrukningen under 

åren 2012 - 2016.  

Lut används för att reglera pH-värdet innan kondensatet släpps ut i avloppet. Lutet 

som används är natriumhydroxid, som är en basisk vattenlösning. Efter att lutet har 

reagerat i kondensatet har pH-värdet ändrats från ca 3 till neutralt, ca 7. 

Förbrukningen är ca 25 ton per år och den totala kostnaden ca 100 000 SEK. 
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Figur 4. Förbrukning av ammoniak per säsong 2012 - 2016.  

4.2 Fall A- Ammoniakstripper 

En installation av en ammoniakstripper kräver god kunskap om alla faktorer som 

påverkas av den. Egenskaperna hos kondensat och rökgaser beskrivs, samt 

installationens potential att minska utsläpp och kostnader. Utrustning och 

ekonomiska förutsättningar redovisas. För beräkningar se Bilaga A.   

4.2.1 Egenskaper 

Ammoniakdoseringen i förbränningen är idag ca 25-30 l/h för respektive 

fastbränslepanna. Rökgaserna leds från pannan till kondensorn där de besprutas med 

vatten för att värmeväxlas. Det gör också att ammoniak tvättas ur dem. En del av 

rökgaserna kondenserar inte utan leds vidare ut via skorstenen med en ammoniakslip 

runt 7,7 mg/nm3. Den urtvättade ammoniaken, ca 100 mg/l, följer med i 

rökgaskondensatet. Kapacitet finns att tvätta ur mer ammoniak ur rökgaserna men 

eftersom ammoniakutsläppen i kondensatet ska hållas konstanta görs inte det i 

dagsläget. 

NOx-halten i rökgaserna är ca 58 mg/MJ. Gränsvärdet är 150 mg/MJ. NOx-

avgiftssystemet innebär att en avgift betalas per kg NOx som släpps ut under ett år. 

Samtidigt erhålls en summa för varje megawattimme energi som produceras. Under 

2016 var utsläppen av kväveoxider från kraftvärmeverket ca 39 000 kg. Avgiften är 

50 SEK/kg och utbetalningen 8,50 SEK/MWh. Avgifterna för NOx uppgår till 

1 950 000 SEK och med produktionssumman blev resultatet under året 

ca -300 000 SEK.  
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4.2.2 Besparing 

Avskiljningsgraden i ammoniakstrippern är ca 90 %. Det innebär att 90 % av 

ammoniaken som släpps ut med kondensatet kan återvinnas istället. Det gör i sin tur 

att andelen ammoniak som tvättas ur rökgaserna i kondenseringen kan öka utan att 

ammoniakhalten i kondensatet överskrider 100 mg/l. Resultatet blir en lägre 

ammoniakslip, minskade NOx-utsläpp i rökgaserna samt lägre ammoniakutsläpp i 

kondensatet. 

Med de förutsättningar som finns på kraftvärmeverket i Sandviken, så som 

panntyper och utsläppshalter, har en uppskattning av NOx-halten i förhållande till 

ammoniakdoseringen i förbränningen gjorts av Valmet. Den visas i Tabell 1 nedan. 

Hur stora utsläppen blir avgörs av ett stort antal kemiska reaktioner vars utfall är 

olika beroende på bland annat bränslemixen, pannans effekt och 

förbränningstemperaturen. Om dessa ändras en aning ändras också de kemiska 

reaktionerna och därmed andelen NOx som släpps ut. Detta beror bland annat på 

att höga temperaturer i pannan gör att ammoniaken förbränns innan den hinner 

reagera med kväveoxiderna. Då krävs en högre dosering av ammoniak för att uppnå 

önskad NOx-reducering. 

Tabell 1. Beskrivning av NOx-emissioner i relation till ammoniakdosering från Valmet.  

Ammoniakdosering NOx-emissioner Ammoniakslip 

[l/h] [mg/MJ] [mg/nm3] 
28 58  7,7 
38 50  8 
42 47 9 
50 44  14 
56 42 17 
70 41 28 

 

Med en ökad ammoniakdosering ökar NOx-reduktionen till en viss nivå. Vid ca 

56 l/h reduceras NOx-utsläppen till ca 42 mg/MJ. Efter det planar reaktionerna ut 

och en kraftig ökning av ammoniakdoseringen resulterar inte i någon större 

minskning av NOx-halten. När mer ammoniak doseras i pannan blir också 

ammoniakslipen högre. Den kommer dock att tvättas ur i kondensorn, och eftersom 

kondensatet renas från ammoniak med strippern stiger inte utsläppen i kondensatet, 

utan återförs till pannan. Därigenom kan slipen hållas på samma nivå som tidigare. 
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4.2.3 Utrustning och investering 

Genom företaget Clean Air Technologies AB har ett förslag lämnats på en 

ammoniakstripper för kondensatflödet 5 m3/h, som gäller för kraftvärmeverket i 

Sandviken. Dimensionerna är 1,2 m i diameter och höjden 10 m. Rördragning 

kommer att krävas, både för kondensatet från sandfiltret till strippern, samt för 

luften från strippern tillbaka till pannorna (Se 

Figur 2 på sidan 12). Den fysiska placeringen i kraftvärmeverket kommer att vara i 

närheten av rökgaskondenseringen, och stripperns storlek gör att en tillbyggnad kan 

komma att behövas där den ska placeras.  

Övriga krav för att kondensatet ska kunna ledas genom strippern är att pH, 

temperatur och luftflöde justeras beroende av ammoniakhalten i kondensatet vid 

inflödet i ammoniakstrippern.  

Ammoniakdoseringen i förbränningen skulle alltså kunna ökas till 56 l/h och ändå 

hållas inom gränsvärdena. Det gör att NOx-halten kan sänkas till ca 42 mg/MJ, 

vilket minskar de totala utsläppen till ca 28 300 kg NOx per år. Det innebär att 

besparingen av minskade avgifter blir ca 536 000 SEK per år. 
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Eftersom ammoniakdoseringen kommer att öka behöver mer ammoniak köpas in. 

Den nya doseringen 56 l/h ger ett årsbehov av ca 674 ton. Ammoniakstrippern kan 

dock återföra 90 % av den ammoniak som hamnar i kondensatet. Eftersom 

doseringen är ca två gånger högre uppskattas ammoniakutsläppen i kondensatet 

maximalt kunna öka till ca 200 mg/l (före återvinningen). Det innebär att 90 % av 

detta, 180 mg/l, kan återföras till pannorna. Det minskar ammoniakdoseringen med 

ca fem ton per år och ger ett nytt behov av ammoniak på ca 669 ton. Den totala 

kostnadsbesparingen för reducerade NOx-avgifter och ökade ammoniakinköp 

summeras till ca 268 000 SEK enligt Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Jämförelse mellan NOx och ammoniak före och efter en installation av ammoniakstripper. 

 I dagsläget Efter installation Jämförelse 
NOx-utsläpp 58 mg/MJ 42 mg/MJ -16 mg/MJ 
NOx-avgifter  1 950 000 SEK 1 414 000 SEK -536 000 SEK 

NH3-förbrukning 307 ton 669 ton +362 ton 
NH3-kostnad 230 000 SEK 498 000 SEK +268 000 SEK 

Summa kostnader 2 180 000 SEK 1 912 000 SEK -268 000 SEK 

 

Investeringskostnaden för ammoniakstrippern är ca 1 500 000 kr. Kostnader för 

installationer tillkommer med uppskattningsvis 800 000 SEK vilket ger totala 

kostnader på ca 2 300 000 SEK. Driftskostnaderna bedöms inte förändras med 

undantag för ammoniakinköpen som beskrivs ovan. Återbetalningstiden beräknas till 

ca nio år.  

4.3 Fall B- Rökgaskondensatrening 

Noggranna analyser av kondensatets innehåll krävs för att rätt typ av rening ska 

kunna fastställas. För att installationen ska genomföras måste det finnas 

användningsområden för det renade kondensatet. Dessa områden samt potentialen 

för besparing och ekonomi i installationen beskrivs. För beräkningar se Bilaga 1. 

4.3.1 Egenskaper 

Egenskaperna hos kondensatet innan det renas i sandfilter och pH-regleras är 

utgångspunkten för vilken typ av utrustning reningen skulle bestå av. Det som är 

intressant för val av reningstyp är temperatur, pH, halten av föroreningar/partiklar 

samt konduktivitet (Olsson, 2013). 

Kondensatets temperatur är ca 50oC och pH-värdet ca 3 efter kondenseringen. Ett 

exempel på enskilda metaller och föroreningar för ett vattenprov från i november 

2016 visas i Tabell 3. Det visar att dagens gränsvärden inte överskrids, och provet är 

också en del av underlaget som leverantören behöver för att bestämma 

reningsstegen.  
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Tabell 3. Ett analyssvar från Eurofins som beskriver ämnen i kondensatet vid ett provtagningstillfälle 
2016-11-24 med pH-värdet 6,5. 

 

Konduktiviteten i kondensatet har mätts under eldningssäsongen 2016 - 2017 enligt 

Tabell 4 på nästa sida. Eftersom mätningarna har haft olika förutsättningar redovisas 

även kondensatets temperatur vid provtagningstillfällena. Att konduktiviteten 

varierar kraftigt över säsongen är normalt eftersom den beror av bland annat 

bränslemixen.  

Tabell 4. Kondensatets konduktivitet och provets temperatur under säsongen 2016-2017. 

 

4.3.2 Användningsområden 

För att rening ska vara möjlig krävs att temperaturen på kondensatet sänks från ca 

50oC till 35oC. Detta kan genomföras med en värmeväxlare där värmen används till 

exempelvis markvärme.  

Det som måste uppfyllas för att kondensatet ska kunna användas istället för inköpt 

stadsvatten är att det finns en kontinuerlig användning, alternativt att utrymme finns 

för en bufferttank. Eftersom kondensatet bildas hela tiden under driftsäsongen i en 

mängd av ca 5 m3/h blir det stora volymer. Under ett dygn bildas ca 120 m3. 

Kondensatets potentiella användningsområden är följande: 

Analys Provsvar [mg/l] Gränsvärde [mg/l] 

Suspenderade ämnen 8,7  10 
Arsenik 0,0005  0,075 

Bly 0,012  0,075 
Kadmium 0,00017 0,005 
Koppar 0,14  0,2 
Krom 0,0032 0,05 

Kvicksilver 0,00074 0,005 
Nickel 0,0044 0,005 

Tallium < 0,0001 0,005 
Zink 0,31 0,5 

Datum Konduktivitet [μS/cm3] Temperatur [oC] 

161012 728 38 
161018 802 22 
161128 1301 42 
161205 1236 41 
170227 1663 18 
170503 2160 12 
170511 1340 12 
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 I fastbränslepannorna används stadsvattnet till att värmas upp och 
värmeväxlas med fjärrvärmevattnet. Den genomsnittliga användningen 
under uppvärmningssäsongen är ca 25 m3/dygn och totalt ca 6 000 m3 per 
säsong.  

 Stadsvatten används också till fyllning av fjärrvärmenätet, eftersom 
underhållsarbete och läckor kan göra att volymen minskar. Nätet behöver i 
genomsnitt fyllas på med ca 20 m3 per dygn vilket under en 
uppvärmningssäsong blir ca 4 800 m3 stadsvatten.  

 Övriga industriella användningar för stadsvatten är kylning och rengöring i 
industrin, ångproduktion till expansionskärl samt sotning som görs med 
ånga. Volymen uppskattas till ca 10 000 m3, ca 40 m3/dag.  

Teoretiskt skulle all denna vattenanvändning kunna ersättas med renat kondensat. 

Det som inte kan göra det är kontorets vattenanvändning, ca 1 500 m3 per år. Vissa 

av användningsområdena inom produktionen samt nätfyllningen skulle kräva en 

bufferttank eftersom vattenförbrukningen är momentan. En uppskattning av dess 

storlek är ca 60 m3 för varje dygn som vattnet behöver sparas, eftersom det är den 

volymen som inte kontinuerligt används. 

4.3.3 Besparing  

Besparingen beräknas per användningsområde indelat i tre scenarion och motsvarar 

de användningsområden som beskrivs på föregående sida, i kapitel 4.3.2. De olika 

scenariona beskrivs i Tabell 5, Tabell 6 och Tabell 7 med stadsvattenkostnaden 

31,08 SEK/m3. Stadsvattnets belastning på avloppsnätet har också en avgift, vilken 

kommer att reduceras när mindre stadsvatten behöver köpas in. Den är 10 SEK per 

inköpt kubikmeter stadsvatten, vilket ger en kostnadsbesparing i relation till den 

minskade mängden inköpt stadsvatten för respektive scenario. Förbrukningarna är 

medelvärden för respektive användningsområde under åren 2012 - 2016. Tabell 5 

representerar ett ”worst case”, med lägst användningspotential för kondensatet. 

Tabell 5. Besparing för renat rökgaskondensat i volym och kostnader enligt scenario 1. 

 

Tabell 6 nedan visar ett ”normal case” där nätfyllning och fastbränslepannornas 

stadsvattenanvändning kan ersättas med renat kondensat. Detta är det scenario som 

mest troligt kan tillämpas i dagsläget. 

Användning Besparing [m3] Besparing [SEK] 

Processvatten FB-pannor 6 000 186 000 
Reducering avlopp  60 000 

Totalt 6 000 246 000 
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Tabell 6. Besparing för renat rökgaskondensat i volym och kostnader enligt scenario 2. 

Användning Besparing [m3] Besparing [SEK] 

Processvatten FB-pannor 6 000 186 000 
Nätfyllning 4 800 150 000 

Reducering avlopp  108 000 
Totalt 10 800 444 000 

 

Tabell 7 beskriver ett ”best case” där det finns en potential att även den övriga 

industriella användningen kan utredas vidare och att kondensatet kan ersätta även 

hela eller delar av denna.  

Tabell 7. Besparing för renat rökgaskondensat i volym och kostnader enligt scenario 3.  

Användning Besparing [m3] Besparing [SEK] 

Processvatten FB-pannor 6 000 186 000 
Nätfyllning 4 800 150 000 

Övrig industriell användning 10 000 310 000 
Reducering avlopp  208 000 

Totalt 20 800 854 000 

 

4.3.4 Utrustning och investering 

Beräknat på konduktiviteten 700 – 2 200 μS/cm3 har uppgifter lämnats från BWT 

Vattenteknik AB att följande utrustning kommer att behövas. För att säkerställa att 

denna utrustning är den optimala rekommenderas dock en längre mätperiod av 

kondensatets egenskaper än en eldningssäsong.   

 Automatspolande silfilter 150-200 µm. 

 Helautomatisk ultrafilter-anläggning. 

 Ombyggnation och anpassning av befintlig RO-anläggning (reversed 
osmosis-anläggning) för att kunna hantera kondensattemperaturen 35oC 
samt högre salthalt.  

 Frekvensstyrd pump samt ny styrteknik för befintlig RO. 

 RO 2.  

Detta innebär en investering på ca 1 500 000 SEK. Filtren kan placeras mellan 

sandfiltret och den befintliga RO-anläggningen. Efter den placeras RO 2, som är 

ytterligare en RO-anläggning som tar bort de salter som kan finnas kvar efter de 

föregående stegen. Efter det leds kondensatet direkt, eller till en bufferttank i 

närheten av, den utrustning som ska förses med vattnet. Den befintliga 

stadsvattenprocessen måste finnas kvar eftersom rökgaskondenseringen inte är i drift 

under till exempel sommarsäsongen. Driftskostnaderna för RO med mera bedöms 

vara desamma efter en installation som i dagsläget. 
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Den totala potentialen beskrivs i Tabell 8 nedan. Den visar besparing i volym och 

kostnad samt återbetalningstid för reningsutrustningen i de olika scenariona. Kring-

installationer och förberedelser uppskattas till ca 500 000 SEK baserad på erfarenhet 

från tidigare installationer på kraftvärmeverket. Återbetalningstiden är således 

beräknad med investeringskostnaden 2 000 000 SEK. 

Tabell 8. Beskriver besparingspotentialen för respektive scenario vid installation av 
rökgaskondensatrening. 

Scenario Besparing 
[m3] 

Besparing [SEK] Återbetalningstid 
[år] 

1 6 000 246 000 8 
2 10 800 444 000 5 
3 20 800 854 000 2 

 

4.4 Fall C- Kombination 

En kombination av ammoniakstripper och rökgaskondensatrening är också ett 

alternativ till en installation. De förändringar som det innebär beskrivs i detta 

kapitel. 

4.4.1 Utrustning 

Resultatet av utredningen är att en ammoniakstripper inte krävs för att 

rökgaskondensatreningen ska installeras, men det ger ett bättre resultat till en lägre 

kostnad. Ammoniakstripperns största vinst är dock att NOx-halterna kan reduceras 

och det kommer att vara den främsta anledningen till en installation. Den kommer 

alltså inte att installeras enbart som förbehandling till rökgaskondensatreningen, 

även om den förbättrar reningen. 

Installationen av en ammoniakstripper renar rökgaskondensatet från ammoniak samt 

ställer krav på pH, temperatur och föroreningshalt innan det leds genom strippern. 

Därför kan kondensatet komma att kräva färre reningssteg för att godkännas som 

processvatten när det har passerat ammoniakstrippern före kondensatreningen, 

enligt följande: 

 Lägre ammoniakhalt i kondensatet gör att konduktiviteten sänks. Det kan 
medföra att RO 2 inte kommer att behövas.  

 Lägre ammoniakhalt kan ge ett lägre reningsbehov. Ett mindre avancerat 
filter kan eventuellt användas. 

 Förändrade pH-värden och temperaturer på kondensatet kan göra att den 
befintliga RO-anläggningen inte behöver anpassas i lika stor utsträckning.  

Dessa förändringar av reningsstegen kräver tester för att verifieras. Optimalt är att 

först installera en ammoniakstripper för att kunna ta nya vattenprover inför en 

planering av reningsstegen. 
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4.4.2 Investering 

Om installationerna genomförs tillsammans medför detta en sänkning av kostnaden 

för reningsstegen. Uppskattningsvis blir investeringen följande: 

 Ammoniakstripper:  1 500 000 SEK 

 Rökgaskondensatrening:  1 000 000 SEK. 

 Kringinstallationer:  1 300 000 SEK. 

Investeringen blir totalt ca 3 800 000 SEK inklusive förarbete och rördragning med 

mera. Besparingarna är oförändrade från fall A och B och en sammanfattning av 

dessa visas i Tabell 9 på nästa sida.  
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Tabell 9. Total årlig besparing av resurser och kostnader för ammoniakstripper och 
rökgaskondensatrening tillsammans. 

 Besparing av 
resurser 

Ekonomisk besparing 

NOx-utsläpp 10 700 ton 536 000 SEK 
Stadsvatten 6 000 m3 246 000 SEK 

Summa  782 000 SEK 

 

Rökgaskondenseringens scenario 1, med lägst besparing, har använts för att undvika 

en för generös beräkning. Med den ökade ammoniakkostnaden 268 000 SEK 

avräknad ger detta fall en årlig besparing av 514 000 SEK och återbetalningstiden 

blir ca sju år. 
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5 Diskussion 

Utredningens två delar, ammoniakstripper och rökgaskondensatrening, har olika 

fördelar ur finansiella och miljömässiga perspektiv. En av de största vinsterna med 

utredningen är dock att se potentialen som finns i att spara resurser. En 

ammoniakstripper minskar utsläppen av kväveoxider i rökgaserna, samt utsläppen av 

ammoniak i både rökgaserna och rökgaskondensatet. Rökgaskondensatreningen kan 

möjliggöra att en stor volym kondensat tillvaratas vilket innebär en ökad användning 

av befintliga resurser och en minskad stadsvattenanvändning. Detta är vinster som 

idag inte kan bortses ifrån då vatten är en överutnyttjad resurs och klimatet påverkas 

av utsläpp.  

I bästa fall kan ca 67 % av 30 000 m3 producerat kondensat återanvändas istället för 

att släppas ut. Det är en minskning av stadsvatteninköpen med 20 000 m3, och 

öppnar för goda möjligheter till investering om en besparing i den storleksordningen 

kan göras. Användningsområdet med enskilt störst potential är sannolikt som 

processvatten till fastbränslepannorna. Det är på grund av att användningen är 

relativt hög och att den är den smidigaste installationsprocessen i form av placering 

och rördragning.  

En ammoniakstripper är mycket fördelaktig med avseende på miljön. Även fast 

ammoniakdoseringen ökar innebär det ingen ökning av dessa utsläpp. Istället blir de 

antagligen mindre än idag, till både luft och vatten. Dessutom reduceras utsläppen 

av NOx.  

Installationen har således två ekonomiska aspekter, där den ena är minskade avgifter 

för NOx-utsläpp med ca 536 000 SEK, och den andra är ökade kostnader för 

ammoniakinköp med ca 268 000 SEK. Det resulterar i en total besparing av ca 

268 000 SEK per år. 

Rökgaskondensatreningen har utretts ur olika perspektiv och sannolikt kommer inte 

den allra högsta besparingen att bli verklighet i dagsläget, även om möjligheten 

finns. Ju fler användningsområden som finns för kondensatet, desto bättre blir 

återbetalningstiden och möjligheten att installationen genomförs. Anledningen till 

att scenario 2, ”normal case” med en besparing av ca 10 800 m3, är vad som beräknas 

kunna sparas i dagsläget är för att dessa installationer är genomförbara så som 

produktionen ser ut idag. För att kunna utnyttja ytterligare användningsområden 

kommer rördragningar och styrning att behöva utredas och troligtvis göras om.  
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En kombination av ammoniakstripper och rökgaskondensatrening kommer att 

innebära några förändringar i investeringarna eftersom ammoniakstrippern kommer 

att förbehandla kondensatet inför reningsstegen, som då behöver vara mindre 

omfattande. Det ger en minskad investering med uppskattningsvis ca 500 000 SEK. 

Återbetalningstiden blir då ca sju år vilket får anses rimligt med tanke på den 

omfattande installationen, samt de miljömässigt stora fördelarna.   

Om utfallet skulle bli att installationerna inte genomförs finns ändå utredningen 

kvar. Det är möjligt att rening av rökgaser och rökgaskondensat i Sverige blir 

vanligare och att konkurrensen ökar, vilket kan pressa priserna för utrustningen och 

möjliggöra installationerna i framtiden. 

En ökad temperatur på kondensatet kan ge en något ökad konduktivitet, men det 

verkar inte ha påverkat i dessa mätningar. Antagligen är det istället bränslemixen 

som gör att värdena varierar. En annan orsak är att under senare delen av 

eldningssäsongen har NOx-halten stigit något i rökgaserna. Därför har mer 

ammoniak doserats, vilket även det kan bidra till en ökad konduktivitet. 

Stadsvattenanvändningen har varit något högre år 2014 och något lägre år 2016 i 

jämförelse med genomsnittet. Anledningar till att det varierar kan vara väderleken, 

vilket styr produktionen. Vid ökad produktion används mer vatten inom alla 

områden, från ångproduktion till rengöring. Studien utgår från 2016 som är året 

med lägst vattenanvändning, ca 21 700 m3, för att säkerställa att besparingar inte 

räknas för generöst. Om vattenanvändningen skulle minska från och med nu 

behöver hänsyn tas till detta vid en installation. 

Detta är en inledande studie som används som förmaterial till mer avancerade 

utredningar för att få en uppfattning om besparingspotential och hur fortsatt arbete 

ska utformas. De mätdata och beräkningar som använts är i vissa fall baserade på 

korta tidsperioder eller antaganden. Dessa är tillräckliga som underlag till ett denna 

studie, men om installationerna blir av kommer det att krävas ytterligare 

provtagningar som mäter ett större antal parametrar samt under en längre tid. Detta 

kommer att genomföras med hjälp av leverantörer med erfarenhet av dessa 

utrustningar. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultat av studien 

Frågorna som besvarats i denna studie är följande: 

 Hur mycket kan NOx-värdena i rökgaserna minska med hjälp av 
ammoniakstrippning? 
 
En ammoniakstripper anpassad för kraftvärmeverket i Sandviken kan återföra 
90 % av ammoniakutsläppen i kondensatet till pannorna. Det innebär att 
ammoniakdoseringen kan ökas utan att utsläppen ökar, vilket gör att NOx-
värdet i rökgaserna kan minskas från 58 mg/MJ till ca 42 mg/MJ.   
 

 Vilken reningsutrustning krävs för att kondensatet ska nå samma kvalitet 
som stadsvatten?  
 
För att rökgaskondensatet ska kunna användas som processvatten behöver 
det renas i flera steg. Den utrustning som kommer att behövas vid en enskild 
installation är: 
 

o Automatspolande silfilter 150-200 µm. 

o Helautomatisk ultrafilter-anläggning. 
o Ombyggnation och anpassning av befintlig RO (reversed osmosis-

anläggning) för att kunna hantera kondensattemperaturen 35oC samt högre 
salthalt.  

o Frekvensstyrd pump samt ny styrteknik för befintlig RO. 

o RO 2. 
 
Om en ammoniakstripper installeras före reningsstegen kan dessa komma att 
ändras eftersom kondensatets egenskaper då förändras. 
 

 Vilka är det renade kondensatets användningsområden? 
 
Det som kondensatet teoretiskt skulle kunna användas till är alla de 
användningsområden som stadsvattnet har idag med undantag för personlig 
vattenanvändning på kontoret, så som dricksvatten och hygienisk 
användning. Användningsområdet med störst potential är troligtvis som 
processvatten till fastbränslepannorna, ca 6000 m3 per år. 
 

 Hur stor blir besparingen för respektive fall, energimässigt och ekonomiskt? 
 
En ammoniakstripper kan sänka NOx-utsläppen med ca 10 700 kg per år och 
ge en ekonomisk besparing på ca 536 000 SEK. Ammoniakdoseringen 
kommer dock att öka med ca 362 ton och 268 000 SEK. Det ger en 
återbetalningstid på ca nio år.  
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Rökgaskondensatrening kan i tre olika scenarion spara mellan 6 000 –
 20 000 m3 stadsvatten per år. Det innebär ca 250 000 – 800 000 SEK i 
minskade kostnader för inköpt stadsvatten och en återbetalningstid på mellan 
två till åtta år.  
 
En kombination av dem båda kan innebära en minskad installationskostnad 
med ca 500 000 SEK för rökgaskondensatreningen. Besparingen är 
oförändrad och summeras till 514 000 SEK vilket ger en återbetalningstid på 
ca sju år för rökgaskondensatreningens scenario 1 med lägst besparing.  

6.2 Utveckling  

Utifrån denna studie kommer diskussioner med ansvariga på kraftvärmeverket att 

hållas för beslut om hur projektet tas vidare. Utredningar i form av kartläggning av 

den övriga industriella vattenanvändningen behövs för att tydliggöra vilket av 

besparingsalternativen som är aktuellt för rökgaskondensatrening. Gemensamt för 

båda installationerna är att mer detaljerade vattenprover behöver tas för att val av 

utrustning och i nästa steg injusteringar ska kunna genomföras korrekt. För båda 

fallen krävs också en mer noggrann kartläggning över de kring-installationer som 

kommer att behövas för att möjliggöra installation, så som utrymme, rördragning 

och eventuella bufferttankar.  

6.3 Perspektiv 

Studien kan användas av andra anläggningar som ett exempel på hur första steget i 

liknande projekt kan se ut. Några exempel på viktiga erfarenheter är vilka mätningar 

som behöver göras, vilken potential det finns att minska utsläpp, spara energi och 

minska kostnader.  
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Bilaga A – Beräkningar 

NOx-emissioner avgifter 

Nya NOx-utsläpp: 42 mg/MJ. 

Årlig produktion: 187 000 MWh = 673 200 000 MJ (faktor 3600). 

NOx-avgift: 50 SEK/kg. 

Beräkning: 

NOx-utsläpp: (42 mg/MJ* 673 200 000 MJ)/1000000= 28 274 kg per år. 

Kostnad: 28 274 kg * 50 SEK= 1 413 700 SEK. 

Besparing NOx: 39 000 kg – 28 274 kg= 10 771 kg. 

Besparing SEK: 1 950 000 SEK- 1 413 700 SEK= 536 300 SEK. 

Ny ammoniakdosering 

Dosering och utsläpp till vatten: 27 l/h och 100 mg/l. 

Ny dosering och utsläpp till vatten: 56 l/h och 200 mg/l. 

Timmar per säsong: 24 h* 273 dygn= 6552 h. 

NH3 vikt: 0,919 kg/l. 

Beräkning: 

Ny dosering per år (liter): 56 l/h *6552 h= 366 912 l. 

Ny dosering per år (ton): 366 912 l *0,919 kg/l= 337 192 kg=337 ton. 

Ny årsförbrukning= 337 ton * 2 pannor= 674 ton. 

Återvinning m ammoniakstripper: 90 % av utsläpp till vatten. 

Återvinning: 200 mg/l * 90 %= 180 mg/l. 

Återvinning per år: 180 mg/l* 30 000 000 l kondensat = 5,4 ton ammoniak. 

Årsförbrukning: 674 – 5 ton= 669 ton. 

Årskostnad: 669 ton * 745 SEK= 504 400 SEK. 

Ökad kostnad= 504 400- 230 000 SEK= 274 400 SEK. 

Bufferttank 

Kondensat bildas med ca 120 m3 per dygn. 25 m3 används till kontinuerligt till 

fastbränslepannorna. 20 m3+40 m3=60 m3 per dygn används till momentana 

processer och kan behöva sparas under en tid. 

Vattenanvändning kontor 

Formel (Levin, 2013): 

Energianvändningen för varmvatten divideras med konstanten 55 och ger 

varmvattnets volym i m3. Varmvatten är ca 20 % av den totala vattenanvändningen. 

kWh VV/55 = m3 VV.  

m3 VV/0,2 = m3 total vattenanvändning.  
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Varmvatten: 15 kWh/m2. Area: 1 000 m2. Varmvatten=15 000 kWh. 

Beräkning:  

15000/55 = 273 m3 VV.  

273 m3/0,2 = 1360 m3 total vattenanvändning. 


