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Sammanfattning 
Värtaverkets kraftvärmeverk 8 (KVV8) driftsattes 2016 och är ett av världens största 
biobränslebaserade kraftvärmeverk. Verket tar till vara på energi ur restprodukter från 
skogsindustrin och pannan på KVV8 har en ångeffekt på 345 MW. Till ångeffekten 
kan ytterligare 100 MW värme adderas tack vare rökgaskondenseringen. 
Rökgaskondenseringsanläggningen är därmed en viktig del av värmeproduktionen på 
KVV8. I anslutande kondensatreningsanläggning renas rökgaskondensatet och på så 
vis tillförs vattenångcykeln nytt processvatten. Kondensatreningsanläggningen på 
KVV8 är baserad på membranteknik vilken har många fördelar, exempelvis hög 
verkningsgrad. En nackdel är att tekniken är känslig för igensättningar. I vattensystem 
finns alltid mikroorganismer, vilka kan skapa stora driftmässiga problem vid 
bildandet av biofilm. Vid driftsättning av KVV8 uppstod problem med igensättningar 
av membran i kondensatreningen orsakade av mikroorganismer. För att få bukt med 
problemen rengjordes rökgaskondenseringssystemet vid driftstopp och natrium-
hypoklorit doserades kontinuerligt till både rökgaskondensor och uppfuktare. 
Åtgärderna gav inte önskad effekt då driftproblemen bestod under hela driftsäsongen 
våren 2016. Orsaken till problemen ansågs vara rökgaskondenseringsanläggningen 
och främst uppfuktaren. Trots att problemet är relativt utbrett bland Sveriges 
kraftvärmeverk har få studier gjorts på ämnet. 
 
Arbetet har utförts på uppdrag av AB Fortum Värme Värtaverket under hösten 2016. 
Syftet med arbetet har varit att undersöka uppfuktarens inverkan på mikrobiologisk 
aktivitet i rökgaskondenseringssystem och även att beskriva kemiska, driftmässiga 
samt konstruktionsmässiga metoder för att minimera problemen. KVV8 är 
konstruerad för att använda förbränningsluft från bränslelagret, vilken skulle kunna ha 
en inverkan på mikrobiologisk aktivitet. Under hösten 2016 användes 
förbränningsluft från pannhuset för att studera hur val av förbränningsluft påverkade 
problemen. Uppfuktarens inverkan på mikrobiologisk aktivitet har studerats genom 
att analysera ett antal utvalda driftparametrar och mikrobiologiska vattenprover. 
Driftparametrarna som har analyserats är följande: 
 

• Uppfuktningsgrad 
• Val av förbränningsluft (pannhusluft/bränslelagerluft)  
• Ångeffekt (laständring) 
• Val av bränsle 
• Dosering av natriumhypoklorit 
• Flöde av kondensat till kondensatrening 
• Temperaturer på rökgas, förbränningsluft och rökgaskondensat 
• Fukthalt och syrgashalt i rökgaser 

 
Analysen visade att den mikrobiologiska aktiviteten var låg under perioden då arbetet 
utfördes. Därmed var möjligheterna att hitta samband mellan driftparametrar och 
mikrobiologiska provsvar begränsade. Av denna anledning jämfördes även 
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driftförhållanden mellan en period då problemen var omfattande och en period utan 
problem. De tre största driftskillnaderna mellan perioderna var: förbränningsluft, 
dosering av natriumhypoklorit och ångeffekt/laständring. Det är troligt att skillnaden i 
mikrobiologisk aktivitet beror på någon av dessa driftskillnader. Driftproblemen var 
omfattande när förbränningsluft från bränslelagret användes, doseringen av 
natriumhypoklorit var lägre och laständringarna mer frekventa. För att kunna avgöra 
hur stor inverkan valet av förbränningsluft har, bör studien fortgå med 
förbränningsluft från bränslelagret samtidigt som övriga driftparametrar hålls relativt 
konstanta.   
 
Mikrobiologisk tillväxt har inte kunnat knytas till uppfuktningsgraden. Valet av 
förbränningsluft och doseringen av natriumhypoklorit har dock en direkt inverkan på 
miljön i uppfuktaren. Därmed kan inte den mikrobiologiska aktiviteten i systemet 
anses oberoende av uppfuktaren trots att uppfuktningsgraden inte har kunnat knytas 
till problemet. 
 
I rapporten beskrivs och diskuteras nio olika bekämpningsmetoder av 
mikroorganismer med avseende på verkningsgrad, ekonomi och miljömässig 
påverkan. Bekämpningsmetoderna som utvärderats är klor, UV, klordioxid, ozon, 
brom, perättiksyra, Kuriverter IK 110 och nanomaterial. Att hitta en ideal metod är 
svårt då den helst ska vara selektiv, miljövänlig och samtidigt ge en god effektivitet. 
Ett stort problem med många metoder är att desinfektionsbiprodukter bildas vid 
oxidationen. I vilken utsträckning dessa bildas beror på val av metod och vattnets 
sammansättning. Vilken metod som är mest effektiv beror också på vattnets 
sammansättning, men även på typ av mikroorganism. Därav analyserades 
rökgaskondensatets sammansättning. Studien visade att rökgaskondensatet var 
tillräckligt rent då alla jämförbara värdena, förutom ammonium och nitrit, understeg 
rekommenderade gränsvärden för dricksvatten. Rökgaskondensatet håller därmed en 
tillräckligt hög kvalitet för att alla metoder som diskuterats kan övervägas för KVV8. 
Ingen av de analyserade metoderna är dock riskfria ur ett miljömässigt perspektiv och 
ingen av metoderna kan sägas ge en högre effektivitet på KVV8 utan vidare studier.  
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Abstract  
Värtaverkets combined heat and power plant 8 (CHP 8) was put into operation in 
2016 and is one of the largest bio fuelled CHPs in the world. The plant makes use of 
energy in waste products from the forest industry and the steam capacity of the boiler 
at CHP 8 is 345 MW. The flue gas condensation system adds another 100 MW heat to 
CHP 8:s capacity. Flue gas condensation is therefore an essential part of the heat 
production at CHP 8. In the acceding water treatment plant the flue gas condensate is 
purified and thus provides the water-steam cycle with new water. The water treatment 
plant is based on membrane technology, which has many advantages, for example 
high efficiency. One disadvantage with membrane technology is that it is sensitive to 
fouling. Microorganisms are always present in water systems and they create biofilm, 
therefore they are prone to cause operational problems. When CHP 8 was put into 
operation problems arose with fouling of membranes caused by microorganisms. To 
overcome the problems the system was cleaned and sodium hypochlorite was added 
to the system continuously. The flue gas condensation system, and especially the 
humidifier, was considered to be the cause of the microbiological activity. Even 
though the problem is relatively widespread across CHPs in Sweden, very few studies 
have been made on the subject. 

This thesis has been written on behalf of AB Fortum Värme Värtaverket during the 
autumn term of 2016. The aim of the work was to examine the impact of 
humidification on microbiological activity in flue gas condensation systems. The 
thesis also gives a description of chemical, operational and structural methods to 
minimize problems caused by microorganisms. CHP 8 is designed to use combustion 
air from the fuel stock, which may affect microbiological activity. For this reason, 
combustion air from the boiler was used instead of combustion air from the fuel stock 
during the autumn of 2016. Impact of humidification on microbiological activity has 
been studied by analysing selected operational parameters and microbiological water 
samples. The operational parameters that have been studied include the following:  
 

• Degree of humidification 
• Combustion air (boiler/fuel stock) 
• Steam effect 
• Fuel 
• Dosage of sodium hypochlorite 
• Flow rates 
• Temperatures of flue gas, combustion air and flue gas condensate 
• Moisture content and oxygen content in the flue gas 

 
The study showed that, when the thesis was conducted, the microbiological activity 
was low and thus the potential of finding a connection between operational 
parameters and microbiological test results were low. For this reason operational 
conditions were compared between the period with problems and the period without. 
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It is likely that the difference in microbiological activity derives from the difference in 
operational conditions. The three primary differences in operational conditions 
between the two periods was type of combustion air, dosage of sodium hypochlorite 
and operational continuity. The operational problems were comprehensive when 
combustion air from the fuel stock was used, dosage of sodium hypochlorite low and 
the operational continuity low. To determine how big impact type of combustion air 
has on microbiological activity the study has to continue with the same operational set 
but with combustion air from the fuel stock instead of the boiler. 
 
The study has not been able to associate microbiological activity with degree of 
humidification. Nevertheless type of combustion air and dosage of sodium 
hypochlorite has an immediate impact on the environment in the humidifier and thus 
microbiological activity cannot be considered independent of humidification. 
 
This thesis describes and discusses nine different disinfection methods with respect to 
efficiency, economy and environmental impact. The disinfection methods that have 
been studied are chlorine, UV, chlorine dioxide, ozone, bromine, per acetic acid, 
Kuriverter IK 110 and nano materials. It is difficult to find an ideal disinfection 
method since it needs to have good selectivity, be environmentally friendly and at the 
same time provide good efficiency. One problem associated with disinfection is that 
disinfection by-products are formed by oxidation. To what extend disinfection by-
products will be formed depends on the disinfection method and the composition of 
the water. The efficiency of the methods is also dependent on the composition of the 
water and also the type of microorganism. Therefore the flue gas condensate 
composition was examined. The study showed that the flue gas condensate was 
sufficiently clean since all analogue values, except ammonium and nitrite, was lower 
than recommended values for drinking water. Thus the flue gas condensate has a 
sufficiently high quality for all the above mentioned disinfection methods to be 
efficient. None of the disinfection methods discussed are safe from an environmental 
point of view. Therefore alternative methods should be evaluated for use in the long 
term.  
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Ordförteckning 
Aerob process  kräver syre för att fortgå 
Anaerob process kräver inte syre för att fortgå 
Anoxisk process kräver antingen fritt syre eller syre bundet i andra 

molekyler för att fortgå 
Biocid ämne som används för att bekämpa mikroorganismer, 

skadedjur, växter eller dylikt 
Cellpermeabilitet cellväggens genomsläpplighet för olika joner/ämnen 
Deklorering   avlägsnande av överblivet fritt klor från vatten 
Extracellulär matrix substans som produceras av och omger celler 
Fjärrvärmeretur värmemediet som återkommer till verket från 

värmesänkan (vid uppvärmning med fjärrvärme) 
Fri radikal  reaktiv atom eller molekyl med en oparad elektron i den 

yttersta elektronnivån 
Grot  grenar och toppar, bioprodukt vid skogsavverkning 
Hårdhet mått på saltkoncentrationen i vatten, främst kalcium och 

magnesium 
Inkubationstid odlingstid vid mikrobiologisk analys 
Kalorimetriskt den teoretiska värmemängd vilken kan utvinnas vid 
värmevärde fullständig förbränning av ett bränsle 
Kraftvärmeverk  anläggning vilken producerar både el och värme 
Last    mått på ett kraftvärmeverks effekt 
Legionella   sjukdomsframkallande bakteriefamilj 
Nanopartiklar  partiklar mindre än 100 nm i diameter  
Nukleinsyra makromolekyler som är genetiska byggstenar, 

samlingsnamn för DNA och RNA 
Patogen   sjukdomsframkallande 
Protozoer   familj av encelliga organismer 
Spor del av vissa organismers livscykel, sporer är vanligen 

mycket motståndskraftiga 
Trihalometan metanförening där tre väteatomer har ersatts med 

halogener 
Turbiditet mått på mängden suspenderade partiklar i en vätska 
Uppslutning totalhaltbestämning, exempelvis bestämning av både 

fria och bundna metaller i ett vatten 
Vattenångcykel vid el- och värmeproduktion utnyttjas fasövergång 

mellan aggregationstillstånden flytande och gas, en 
vattenångcykel är en specifik serie av dessa 
fasövergångar 
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Förkortningar 
CFU  colony forming unit (kolonibildande enhet) 
DBP  disinfection by-product (desinfektionsbiprodukt) 
DNA  deoxyribonukleinsyra 
FNU  Formazin Nephelometric Unit 
FV   AB Fortum Värme Värtaverket 
KVV8   kraftvärmeverk 8 
MF  mikrofiltrering 
MW  mega watt 
NaClO natriumhypoklorit 
nm  nanometer (10-9 meter) 
nm3  normalkubikmeter 
ppm   parts per million (miljondelar eller mg/l) 
RGK  rökgaskondensering 
RNA  ribonukleinsyra 
RO  reverse osmosis (omvänd osmos) 
TOC  total organic carbon (totalt organiskt kolinnehåll) 
TSS  total suspended solids (total mängd suspenderat material) 
UF  ultrafiltrering 
UV  ultraviolett strålning 
µm  mikrometer (10-6 meter) 
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1 Inledning 
Värtaverkets kraftvärmeverk 8 (KVV8) togs i drift under början av 2016 och är ett av 
världens största biobränslebaserade kraftvärmeverk. Figur 1 är en illustration av 
Värtaverket och KVV8. Den tegelröda byggnaden i etapper är KVV8. 
Kraftvärmeverket tar till vara på energi ur restprodukter från skogsindustrin och 
bränslet som eldas är biobränslen som grot, bark samt träflis. Verket är därför ett 
viktigt steg i strategin mot en hållbar energiförsörjning i Stockholm (Fortum, 2016). 
Pannan på KVV8 är en cirkulerande fluidiserad bädd med en ångeffekt på 345 MW 
(Radscan, 2015). Till pannans kapacitet kan ytterligare 100 MW värme adderas från 
rökgaskondensering och uppfuktning (Radscan, 2015). Rökgaskondenseringen är 
därmed en viktig del av värmeproduktionen, vilket är teknikens primära syfte på 
KVV8. Utöver värme till fjärrvärmenätet bidrar rökgaskondenseringen även med 
lägre utsläpp via rökgaser både direkt och indirekt. När rökgasens vattenånga 
kondenserar övergår föroreningar från gasfasen till vattenfasen. Dessutom minskar 
utsläppen indirekt då verkningsgraden ökar och förbränningsbehovet därmed minskar. 
 

 
Figur 1. Illustration av Värtaverket och KVV8 (Fortum 2, 2016). 

 
Efter rökgaskondensering uppstår ett förorenat rökgaskondensat som behöver renas 
innan det kan återanvändas i processen eller släppas ut till närliggande recipient. 
Genom att rena kondensatet går verket mot självförsörjning med avseende på 
processvatten. Idag använder många kraftvärmeverk membranteknik för vattenrening, 
inklusive KVV8. Fördelen med membranteknik är att tekniken har en hög 
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verkningsgrad, vilket är nödvändigt för att kunna använda vatten till vattenångcykeln. 
Tekniken kan även leda till energi- och kemikaliebesparingar (Radscan, 2015). 
 
I vattensystem finns alltid mikroorganismer. Är förhållandena gynnsamma ökar den 
biologiska aktiviteten. Ett problem med membrantekniken är att den är känslig för 
igensättningar, vilket leder till driftproblem om vattnet har en hög biologisk aktivitet. 
I takt med att membrantekniken byggs ut ökar problemet med mikroorganismer vilka 
orsakar igensättning och nedsmutsning i kondensatreningsanläggningar. Problemet är 
resurskrävande och orsakar oplanerade driftavbrott, vilket minskar tillgängligheten för 
både rökgaskondenseringen och kondensatreningen. Tillväxten innebär även en 
arbetsmiljörisk då närvaro av mikroorganismer innebär risk för legionella. Slutligen 
kan problemet leda till förkortad livslängd av membran, filter och apparatur. 

1.1 Driftproblem på KVV8 
Kondensatreningen på KVV8 är baserad på membranteknik och i samband med 
driftsättning av verket uppstod problem med igensättning av membran och filter. 
Prover på rökgaskondensatet indikerade höga halter av mikroorganismer, vilka antogs 
vara orsaken till problemen. Mikroorganismerna och dess biofilm skapade stora 
driftmässiga problem i mikrofilter (MF), ultrafilter (UF) och omvänd osmos (RO), 
vilka krävde frekvent rengöring samt byte av filter och membran. För att få bukt med 
problemet rengjordes systemet vid driftstopp och natriumhypoklorit doserades 
kontinuerligt till uppfuktare och rökgaskondensor. Doseringen av natriumhypoklorit 
gav ej önskad effekt då problemen bestod under driftsäsongen. Inför driftsäsongen 
2016/2017 installerades en UV-reaktor för att minimera mängden mikroorganismer in 
till kondensatreningen. Orsaken till den mikrobiologiska aktiviteten ansågs vara 
rökgaskondenseringsanläggningen och i synnerhet uppfuktaren. KVV8 är konstruerat 
för att använda förbränningsluft från bränslelagret. Bränslelagerluften, vilken 
cirkuleras genom uppfuktaren, misstänktes också påverka den mikrobiologiska 
aktiviteten. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka hur uppfuktning påverkar mikrobiologisk 
aktivitet i rökgaskondenseringssystem. Studien ska ge ökad förståelse för hur 
uppfuktning påverkar mikrobiologisk aktivitet och även beskriva kemiska, 
driftmässiga och konstruktionsmässiga metoder för att minimera problem orsakade av 
mikroorganismer. 

1.3 Metoder 
En litteraturstudie har genomförts för att ta del av tidigare studier som gjorts på 
området och för att studera de lösningsmetoder som idag är vanligt förekommande. 
Olika kemiska och mekaniska bekämpningsmetoder som används inom olika 
branscher idag, och även mindre beprövade metoder som kan bli intressanta inom 
några år, har också studerats. Driftmässiga metoder för att minimera problemen har 
utvärderats genom att studera processutformningen på KVV8. Litteraturstudien har 
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även kompletterats med en kemisk analys av rökgaskondensatet på KVV8 för att 
kunna avgöra vilka kemiska metoder som kan vara aktuella för att minimera 
problemen orsakade av mikroorganismer. För att inhämta erfarenhet från andra verk, 
som har haft liknande problem, har studiebesök gjorts på Fortums Bristaverket och 
Högdalenverket samt på Radscan Intervex AB som är en entreprenör inom 
rökgaskondensering. 
 
Uppfuktningens inverkan på mikrobiologisk aktivitet i rökgaskondenseringssystemet 
på KVV8 har studerats genom att analysera samband mellan driftparametrar och 
mikrobiologiska vattenprover. Under analysperioden har driftdata samlats in dagligen 
samtidigt som mikrobiologiska vattenprover tagits dagligen. Driftdata samlades in 
från två olika driftperioder för att jämföra driftförhållanden mellan en period med 
omfattande problem och en period med färre problem orsakade av mikroorganismer. 
Anledningen till att dessa lösningsmetoder valts beror på att arbetet har utförts under 
driftsäsong och att inga försök därmed har kunnat utföras på systemet. 

1.4 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till Fortum Värmes KVV8. Vid analys av driftparametrar och 
mikrobiologiska prover har enbart driftdata och provsvar från KVV8 analyserats. För 
att avgränsa analysen har en systemgräns placerats runt rökgaskondenseringssystemet, 
se figur 2. Systemgränsen omsluter rökgaskondensorn, uppfuktaren och de två externa 
värmeväxlarna. Alla strömmar in till och ut från rökgaskondensor och uppfuktare 
inkluderas; rökgas in och ut från rökgaskondensor, luftström in och ut från uppfuktare 
samt kondensat ut från skrubbersystemet. 
 

  
Figur 2. Rökgaskondenseringssystem på KVV8 med omslutande systemgräns i rött. 

 
Driftparametrar som kan ha en inverkan på mikrobiologisk aktivitet identifierades och 
valdes ut för analys, se tabell 1. För vissa driftparametrar kunde värden inhämtas från 
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olika mätpunkter. Kolumnen ”Referensnummer” i tabellen är en referens till den 
mätpunkt som driftdata för den aktuella driftparametern hämtats från. I bilaga 3 
preciseras vilka mätpunkter som har använts för driftparametrarna. Mikrobiologiska 
vattenprover har tagits dagligen vid två provtagningspunkter. Den mikrobiologiska 
analysen gav ett mått på totala antalet levande mikroorganismer i aerob miljö. 
Därmed utesluts döda, anaeroba och anoxiska mikroorganismer från analysen. Vidare 
information återfinns i kapitel 7 och bilaga 3. 
 
Tabell 1. Analyserade driftparametrar, med tillhörande enhet och referens till den mätpunkt 

som data för aktuell driftparameter hämtats från (se bilaga 3). 
 

Driftparametrar Enhet Referensnummer 
Uppfuktningsgrad %  1 
Förbränningsluft  -  2 
Ångeffekt (laständring) MW  3 
Bränsle  -  4 
Dosering av natriumhypoklorit ppm  5 
Flöde av kondensat till rening  m3/h  6 
Rökgastemperatur till kylare  ͦC  7 
Rökgastemperatur till skrubber  ͦC  8 
Rökgastemperatur från skrubber  ͦC  9 
Temperatur kondensat  ͦC  10 
Lufttemperatur till uppfuktare  ͦC  11 
Lufttemperatur från uppfuktare   ͦC  12 
Fukthalt i rökgas före RGK mg/nm3  13 
Syrgashalt i rökgas före RGK %  14 

 
Driftdata har samlats in från två tidsperioder. Den första tidsperioden var 01/04/16 till 
26/05/16, då verket hade stora problem orsakade av mikroorganismer. Den andra 
perioden var 29/09/16 till 12/12/16, då arbetet utfördes. Eftersom arbetet har utförts 
under driftsäsong har inte driftparametrarnas värde kunnat påverkas. Därmed kan inga 
driftparametrar fastställas ha en signifikant inverkan på mikrobiologisk aktivitet och 
det har inte heller varit möjligt att ta hänsyn till samspelseffekter mellan 
driftparametrar. Metoder som minimerar problemen orsakade av mikrobiologisk 
aktivitet har utvärderats med avseende på effektiviteten, miljöpåverkan och ekonomi. 
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2 Allmän teknikbakgrund 
Rökgaskondensering tillämpas för att utvinna energi ur rökgaser samtidigt som 
rökgasen renas från föroreningar. Principen är att de varma rökgaserna från 
förbränningen kyls med fjärrvärmereturen för att få ut mer nyttig energi ur bränslet. 
Rökgaserna kyls under dess daggpunkt, på så vis utvinns vattenångans 
kondensationsvärme som övergår till fjärrvärmereturen (Naturvårdsverket, 1993). 
Samtidigt fungerar rökgasens stoftpartiklar som kondensationskärnor vilka 
föroreningar fäster på. När vattenångan kondenserar avskiljs stoftpartiklar och 
föroreningar från rökgasen, då de följer med kondensatet. Därmed minskar utsläppet 
av stoftburna föroreningar som metaller, PAH samt dioxiner via luften (Linde, 1997). 
 
Många kraftvärmeverk väljer en rökgaskondenseringsanläggning för att öka verkets 
totala verkningsgrad. En pannas totala verkningsgrad definieras som förhållandet 
mellan nyttiggjord energi och tillförd energi, se formel 1. Med rökgaskondensering 
ökar värdet av täljaren medan nämnaren är oförändrad (bortsett från den extra energi 
som krävs för att driva anläggningen) vilket ger en högre total verkningsgrad. En 
vanlig kapacitetsökning tack vare rökgaskondensering är 20-30 % (Naturvårdsverket, 
1993). 
 

𝜂 = !"##$%%&'()  !"!#$%
!"##$ö!"  !"!#$%  

  (1) 

 
Ett bränsles värmevärde anger hur mycket värmeenergi bränslet innehåller. 
Värmevärdet kan baseras antingen på bränslets högre värmevärde (det kalorimetriska 
värdet) eller det lägre värmevärdet (det effektiva värmevärdet). Det högre 
värmevärdet anger mängden energi, i form av värme, som frigörs vid förbränning av 
ett bränsle under förutsättning att vattenånga kondenserar. Det lägre värmevärdet fås 
genom att subtrahera ångbildningsvärmet för vatten vid 25 °C från det högre 
värmevärdet. Det lägre värdet anger därmed hur mycket värme som frigörs utan att 
vattenånga kondenseras. Vid rökgaskondensering kondenseras ångan i avgaserna och 
därmed beräknas effektuttaget med det högre värmevärdet (Jernkontorets 
energihandbok, 2014). Det är på grund av att pannans verkningsgrad ofta baseras på 
det lägre värmevärdet, medan rökgaskondenseringens verkningsgrad är baserad på det 
högre värmevärdet som ett kraftvärmeverks beräknade totala verkningsgrad kan 
överstiga 100 % med rökgaskondensering. 
 
Effektuttaget vid rökgaskondensering beräknas vanligen genom att först beräkna 
partialtrycket för vattenångan i rökgaserna och sedan bestämma vattenångans 
mättnadstemperatur. Därefter kan energin som krävs för att kyla vattenångan till 
mättnadstemperatur beräknas. När mättnadstemperaturen nås börjar vattenångan i 
rökgaserna kondensera. Hur stor mängd av vattenångan som kondenserar beror bland 
annat av fjärrvärmereturens temperatur. Den sammanlagda energin som kan fås 
genom att kyla rökgaserna är kondenseringsenergin, energin från kylning av 
vattenångan/vattnet samt energi från kylning av resterande gaser, se formel 2. 
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Vanligen baseras beräkningarna på ett kilogram torrsubstans av bränslet (Lindberg, 
2014). 
 

𝑞!"# = 𝑞!!!,!"#$%#&%'(#) + 𝑞!!!,!"#$%$& + 𝑞!"#$%,!"#$%$& (2) 
 
Rökgaskondensering kan användas vid förbränning av många olika typer av bränslen. 
Mest lönsam är investeringen om bränslet innehåller en hög fukt- och/eller vätehalt. 
Trädbränslen är bra att kombinera med rökgaskondensering då de vanligen innehåller 
mellan 40 och 60 % fukt (Naturvårdsverket, 1993). Ett bränsle som istället innehåller 
väte som kan bilda vatten vid oxidation är naturgas (Naturvårdsverket, 2005). Även 
om rökgaskondensering är en relativt ny teknik har kondensering av rökgasernas 
vattenånga länge tillämpats i kondensationspannor vid förbränning av naturgas. I 
kondensationspannor finns inbyggda värmeväxlare, vilka fungerar som kondensorer 
för bildad vattenånga i pannan (Unical, 2017). Med kondensationspannor kan vattnet 
som återvänder till pannan återvärmas med utgående rökgaser. På så vis krävs en 
mindre mängd bränsle för att nå samma ångeffekt i pannan (American Combustion 
Industries, Inc., 2013).  

2.1 Processutformning 
Ett rökgaskondenseringssystem kan utformas på olika sätt beroende på bränsle, drift 
och utsläppskrav. Systemet kan utformas antingen med indirekt eller direkt 
värmeväxling. Vid indirekt värmeväxling kondenserar rökgaserna på en 
värmeledande vägg, på andra sidan väggen värms fjärrvärmereturen upp. 
Föroreningarna som följer med kondensatet blandas då inte med köldmediet. Indirekt 
värmeväxling är den vanligaste formen av huvudsakligt kylsteg vid 
rökgaskondensering. Vid direkt värmeväxling står köldmediet och rökgaserna istället 
i direkt kontakt. För att värmeöverföringsytan ska bli stor finfördelas vattnet i 
rökgaserna, vilket gör att vattnet värms upp och föroreningarna går över från gasen 
till vattnet (Naturvårdsverket, 1993).  
 
Det finns huvudsakligen tre typer av apparatur för rökgaskondensering; tubkylare, 
lamellkylare och skrubber med extern värmeväxling, se figur 3. Den vänstra figuren 
illustrerar både en lamellkylare och en tubkylare. I tubkylare och lamellkylare sker 
värmeväxlingen indirekt och i en skrubber med extern värmeväxling sker 
värmeväxlingen både indirekt och direkt. Eftersom värmeväxlingen sker två gånger i 
skrubbern har den något lägre förmåga att återvinna energi ur rökgaserna. Samtidigt 
har skrubbern något högre avskiljningsgrad för rökgasens föroreningar 
(Naturvårdsverket, 2005). En skrubber med extern värmeväxling skiljer sig från de 
andra utformningarna eftersom kondensationssteget och värmeöverföringen sker i två 
separata steg. I skrubbern kondenserar rökgasens vattenånga över fyllkroppar, medan 
värmeväxlaren sitter utanför kondensorn. När kondensatet vandrat genom skrubbern 
samlas det upp och leds, via en pump, genom en värmeväxlare där kondensatet 
värmeväxlas mot fjärrvärmereturen, se till höger i figur 3 (Axby et al., 2000). 
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Figur 3. Lamell- och tubkylare till vänster och fylld skrubber med extern värmeväxling till 

höger (Jeppesen et al., 2007). 

2.2 Uppfuktare 
Många rökgaskondenseringsanläggningar kompletteras med en uppfuktare för att öka 
kondenseringseffekten ytterligare. Uppfuktare används för att befukta 
förbränningsluften innan den förs in i pannan. Den ökade fukthalten i luften innebär 
att mer effekt kan tas ut i kondensorn och att kondenseringen kan ske vid en högre 
temperatur på fjärrvärmereturen (Axby et al., 2000). Generellt arbetar uppfuktare vid 
förhållanden som är gynnsamma för tillväxt av mikroorganismer. Miljön i uppfuktare 
är fuktig med en relativ fuktighet på 100 %. Temperaturen ligger mellan 25 och 45 °C 
och det finns god tillgång till syre tack vare förbränningsluften. Miljön i en 
rökgaskondensor är inte lika gynnsam för mikroorganismer eftersom syrgashalten ofta 
är låg (Jeppesen et al., 2007). Risken för tillväxt av mikroorganismer ökar därmed när 
en uppfuktare är i drift. För att undvika hög mikrobiologisk aktivitet bör 
blindledningar och tankar med stillastående vatten samt material som främjar tillväxt, 
exempelvis plast och gummi, undvikas. Systemet bör dessutom spolas igenom 
regelbundet. Om problem ändå uppstår kan kemisk, termisk eller mekanisk rening 
vara nödvändig (Jeppesen et al., 2007). 
 
Även uppfuktare kan utformas på olika sätt, tre vanliga utformningar är rotor, 
skrubber (befuktningstorn) eller lamellvärmeväxlare. En rotor består av ett poröst hjul 
som roterar mellan utgående rökgaser och inkommande förbränningsluft, se figur 4. 
Rökgaserna kyls, under kondensering, och värmer upp hjulet som i sin tur värmer upp 
och befuktar förbränningsluften (Naturvårdsverket, 1993). Vatten sprayas ofta över 
rotorn på luftsidan för att nå maximal uppfuktning (Axby et al., 2000). 
 

 
Figur 4. Rotoruppfuktare (Jeppesen et al., 2007). 
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I en skrubber befuktas förbränningsluften med kondensat som värmts upp av 
rökgaserna. Kondensorn och uppfuktaren förbinds med en kondensatledning och 
kondensatet sprayas in över uppfuktarens fyllkroppsbädd. Det varma kondensatet 
förångas över fyllkroppar och på så vis uppfuktas förbränningsluften (Axby et al., 
2000), se figur 5. Luftdelen och rökgasdelen är separerade i en skrubber, bortsett från 
kondensatledningen (Jeppesen et al., 2007). I figur 5 används två separata 
skrubberanordningar till rökgaskondensering respektive uppfuktning. 
Rökgaskondensat cirkuleras från kondensorn till uppfuktaren och sedan tillbaks till 
kondensorn igen. 

 
Figur 5. En variant av skrubberuppfuktare (Jeppesen et al., 2007). 

 
I en lamellvärmeväxlare leds rökgasen och förbränningsluften in på olika sidor av en 
plattvärmeväxlare. Rökgasen och förbränningsluften får korsande flödesriktningar 
och de är separerade, se figur 6. För att uppfukta förbränningsluften fördelas vatten in 
på luftsidan (Axby et al., 2000). Vanligen spolas båda sidor med vatten för att öka 
värmeöverföringen. I många fall används vatten från samma tank, vilket gör att båda 
sidor kan få kontakt trots att de är separerade (Jeppesen et al., 2007). 
 

 
Figur 6. Lamellvärmeväxlare som uppfuktare (Jeppesen et al., 2007).  
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3 Mikroorganismer – teoretisk bakgrund  
Mikroorganismer lever inte som rena kulturer med spridda enskilda celler, utan de 
ansamlas vid ytor och skapar mikrobiella enheter som flockar, slam eller biofilm. 
Figur 7 illustrerar hur enskilda celler fäster vid en yta, växer, producerar en 
extracellulär matrix och bildar på så vis en mikrobiell enhet. Slutligen innesluts hela 
cellmassan i matrixen. Biofilm består vanligen till mindre än 10 % av 
mikroorganismer, resterande 90 % är matrixen vilken cellerna är inbäddade i. 
Matrixen består av olika typer av biopolymerer, så kallade extracellulära polymera 
substanser, vilka utgör biofilmens tredimensionella struktur. Med hjälp av strukturen 
kan biofilmen fästa till ytor och sitta samman som en enhet. Biofilmen skyddar 
dessutom mikroorganismerna mot antibiotika, biocider, metalliska katjoner, 
oxidering, uttorkning och UV (Flemming och Wingender, 2010). Därmed är det svårt 
att bli av med mikroorganismer i ett vattensystem när en biofilm har bildats. 
 
(a) initial vidhäftning  (b) bildande av matrix  (c) mognad och spridning 

 
Figur 7. Illustration av olika faser när enskilda celler fäster till en yta och slutligen bildar en 

biofilm (Machado Vila och Rozental, 2016). 
 
Flera studier visar på att mikrobiell påväxt och framför allt bildandet av biofilm är en 
viktig orsak till igensättningar i vattenreningssammanhang. Igensättningar ökar 
energianvändningen och därmed kostnaden för vattenrening. Att kontrollera denna 
typ av igensättningar är därför en stor utmaning och det pågår idag mycket forskning 
om bildandet av matrix och biofilm. Att förstå mekanismen bakom hur matrixen 
bildas skulle leda till kunskap kring hur bildandet av biofilm kan undvikas i 
industriella processer och därmed till en mer effektiv vattenrening (Flemming och 
Wingender, 2010). 
 
Vanligen är bakteriell biofilm svår att avlägsna eftersom den både fäster hårt till 
membranytor och då den kan utveckla resistens mot biocider. Det finns många 
strategier för hur problemet ska motverkas. Vanliga strategier är att hindra bildandet 
av biofilm på membran eller försök till att dispergera biofilmen och på så vis avlägsna 
den från ytan. Därmed hindras igensättning av membran med biofilm vanligen genom 
att kontinuerligt spola och rengöra membran, tillsatts av kemiska bekämpningsmedel 
som attackerar bakterieceller och matrix eller genom att modifiera membranytans 
struktur för att biofilmen inte ska få fäste (Nagaraja et al., 2016). Igensättningar av 
membran orsakade av biofilm är dock svåra att undvika och ingen av dessa metoder 
har hittills givit önskad effekt.  
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En orsak till svårigheten med att undvika mikrobiell påväxt är att en metods 
effektivitet till stor del beror på vilken typ av mikroorganism biofilmen består av. Om 
systemet dessutom innehåller flera olika sorters mikroorganismer blir det än mer 
komplext att hitta en bekämpningsmetod som är effektiv. En viktig faktor är också om 
och hur snabbt mikroorganismerna kan utveckla resistens mot en reningsmetod samt 
vilken halt som krävs för att det inte ska kunna ske. Det är därmed svårt att hitta en 
optimal metod och parametrar som pH, temperatur och kontakttid måste anpassas 
efter metod och typ av mikroorganismer för att bekämpningen av mikroorganismerna 
ska bli effektiv (Nagaraja et al., 2016). 
 
För att hitta en optimal bekämpningsmetod krävs antingen kunskap om den specifika 
biofilmen eller en metod som inte är allt för selektiv. Enligt tidigare studier är ämnen 
som genererar fria radikaler, exempelvis kväveoxider, effektiva på biofilm som består 
av en species. De fria radikalerna löser då upp matrixen, vilket minimerar effekterna 
av igensättning och ökar permeatflödet. Ämnen som genererar fria radikaler har även 
visats vara mer effektiva än de biocider som vanligen används, exempelvis DBNPA 
(2,2-Dibrom-2-cyanoacetamid), för att avlägsna biofilm (Nagaraja et al., 2016). För 
att minimera problemen orsakade av biofilm krävs kunskap om mikroorganismerna, 
den specifika biofilmen, vattnets sammansättning och olika bekämpningsmetoder.  
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4 Bekämpningsmetoder – teoretisk bakgrund 
Olika kemiska och mekaniska bekämpningsmetoder används för att bekämpa och 
avdöda patogena och icke-patogena mikroorganismer. En ideal kemisk bekämpnings-
metod bör vara effektiv, säker att hantera och dess koncentration i behandlade vatten 
behöver vara mätbar. Bekämpningen kan utföras på många olika sätt och det finns en 
mängd olika metoder. Vid val av metod är det av stor vikt att veta vilka faktorer som 
påverkar en metods effektivitet. Några faktorer som ofta har en stor inverkan är 
koncentration, kontakttid, mängd och typ av mikroorganism, pH, temperatur och även 
vätskans sammansättning (Das, 2002). 
 
Ett problem är att många bekämpningsmetoder använder starka oxidanter, vilka kan 
bilda desinfektionsbiprodukter vid oxidationen, så kallade DBP. Problemet med 
desinfektionsbiprodukter är att dess effekter inte är helt kända, men många av dem är 
troligen skadliga för miljö och hälsa. Exempel på kemiska bekämpningsmedel som 
bildar desinfektionsbiprodukter är klor, kloraminer och ozon (Li et al., 2008). 
Användningen av biocider i kemiska produkter och processer regleras därför av 
biocidförordningen EC 528/2012 (Tjus, 2014). Förordningen ska säkerställa att 
hållbar användning av biocidprodukter eftersträvas. Vilket innebär att riskerna med 
och effekterna av biocidanvändning på människor och djurs hälsa samt miljön ska 
minimeras. Därmed bör andra metoder eller tekniker, än biocider, användas när så är 
möjligt (Europeiska kommissionen, 2016). Intresset för ekologiskt hållbara 
reningsmetoder ökar därför. Nedan beskrivs och diskuteras olika 
bekämpningsmetoder, både konventionella och mindre beprövade metoder, utifrån 
effektivitet, ekonomi och miljöpåverkan. 

3.1 Klor 
Klor är ett vanligt bekämpningsmedel vid vattenrening och används som 
oxidationsmedel för att avdöda patogena organismer samt kontrollera störande 
mikroorganismer. Ämnet är toxiskt och på grund av svårigheter med säker 
hanteringen och att dess långtidsverkande effekter inte är helt kända eftersöks ofta ett 
alternativ till klor. Det finns många olika former av klor, exempelvis klorgas och 
natriumhypoklorit. De olika formerna har olika effektivitet och doseras på olika sätt. 
 
Klor kan tillsättas i dess elementära form, klorgas. När klorgas blandas med vatten 
genomgår molekylen en snabb hydrolys och bildar den aktiva formen av klor, tillika 
oxidationsmedlet hypokloritsyra (HOCl), se reaktion 3 (Das, 2002). 
 

𝐶𝑙! + 𝐻!𝑂 ↔ 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻! + 𝐶𝑙! (3) 
 
Fullständig hydrolys sker, vid 18 °C, på några tiondelar av en sekund. Den snabba 
reaktionen är svår att förklara med klorgasens reaktion med vatten. Reaktionen kan 
därför även förklaras med hydroxidjoner, se reaktion 4 (Das, 2002). 
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𝐶𝑙! + 𝑂𝐻! ↔ 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐶𝑙! (4) 
 
Hastighetskonstanten för reaktionen med hydroxidjoner är hög. Detta indikerar att 
reaktionen sker vid nästan varje kollision mellan joner och förklarar den snabba 
hydrolysen. Vilken av reaktionerna som bäst beskriver förloppet beror dock på den 
specifika situationen (Das, 2016; Randtke, 2009). 
 
Hypokloritsyra är en svag syra vilken inte undergår fullständig dissociation, den 
fortsatta reaktionen är därmed en jämvikt, se reaktion 5. Hypokloritsyra står i jämvikt 
med hypoklorit (OCl-). I alla vattenlösningar med klor är den aktiva ingrediensen en 
blandning av de båda. Hypokloritsyra är den mest effektiva formen av de båda med 
avseende på bekämpning av mikroorganismer. Hur god reningen blir beror därmed av 
de relativa koncentrationerna av de två aktiva formerna av klor (Das, 2016; Randtke, 
2009). Koncentrationen av hypoklorit ökar med pH, medan koncentrationen av 
hypokloritsyra minskar med pH (Randtke, 2009). 

 
𝐻𝑂𝐶𝑙 ↔ 𝐻! + 𝑂𝐶𝑙!  (5) 

 
Då natriumhypoklorit används dissocierar denna till hypoklorit enligt reaktion 6. 
Därefter uppstår även här en jämvikt mellan hypokloritsyra och hypoklorit i 
vattenlösningen, se reaktion 7. 
 

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 → 𝑁𝑎! + 𝑂𝐶𝑙! (6) 
 

𝑂𝐶𝑙! + 𝐻!𝑂 ↔ 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝑂𝐻! (7) 
 
Likt reaktion 5 är reaktion 7 en jämvikt, trots att reaktionen är snabb. Både reaktion 5 
och 7 är beroende av koncentration, temperatur, pH och tryck. Om lösningen buffras 
till pH mellan 5 och 6 kommer klor förekomma som hypokloritsyra. Sänks pH 
samtidigt som koncentrationen ökar kommer klor övergå från hypokloritsyra till 

klorgas. Om pH istället höjs kommer hypokloritsyra övergå till hypoklorit. 
Koncentrationen av klor bör ej överstiga 3500 mg/l (3500 ppm) eftersom klorgas då 
avgår från vattnet. Om en klorlösning utsätts för ett undertryck minskar lösligheten, 
vilket också resulterar i att klorgas frisätts. Därmed är det viktigt att alla öppna system 
med klorlösning inte utsätts för negativa tryck. För att få en god rening bör 
koncentration, temperatur, pH och tryck kontrolleras (Das, 2002). 
 
Hur hög verkningsgrad som kan uppnås med klor beror, förutom av de faktorer som 
redan nämnts, på vattnets sammansättning. Klor reagerar med många organiska och 
icke organiska ämnen i vatten, exempelvis aminosyror, ammoniak, cyanider, järn, 
mangan, nitriter, organiskt kol och kväve, proteiner och vätesulfid. Reaktionen som är 
av störst betydelse för resultatet av reningen är reaktionen mellan klor och ammoniak, 
vilken bildar kloraminer. Reaktionen kan reducera klorets bekämpningsförmåga, 
vilket ökar mängden klor som krävs och bildar oönskade desinfektionsbiprodukter. 
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Exempel på oönskade desinfektionsbiprodukter som kan bildas är trihalometaner som 
kloroform (CHCl3) (Das, 2016; Kobylinski och Bhandari, 2009). Tidigare studier har 
visat på att mängden desinfektionsbiprodukter som bildas kan minimeras genom att 
använda någon form av förbehandling. Förbehandling med klor vid slutligt 
behandlingssteg med klor har visat på en ökad produktion av 
desinfektionsbiprodukter. Förbehandling med UV gav inte någon förändring av 
produktionen, medan förbehandling med ozon har visats minska mängden 
desinfektionsbiprodukter som bildas vid bekämpning med klor (Sorlini et al., 2014). 
Därmed finns möjligheter att minimera risken för produktion av dessa oönskade 
biprodukter. 
 
Som tidigare nämnts är natriumhypoklorit en form av klor som kan användas för 
bekämpningsändamål. Natriumhypoklorit var det bekämpningsmedel, med biocid 
verkan, som användes i störst utsträckning i Sverige år 2010. 4153 ton 
natriumhypoklorit förbrukades och hypoklorit stod därmed för 40 % av den totala 
förbrukningen av biocider (Kemikalieinspektionen, 2012). En stor fördel med 
natriumhypoklorit är att kemikalien är mer lätthanterlig än klorgas. Nackdelar är 
istället att den kan vara korrosiv för metaller, orsaka allvarliga frätskador och är 
mycket giftigt för vattenlevande organismer, både i dess aktiva form men även i form 
av de desinfektionsbiprodukter som kan bildas (Univar, 2011). På grund av 
natriumhypokloritens och även andra klorföreningars negativa aspekter finns både 
arbetsmiljömässiga, miljömässiga och kostnadsmässiga incitament att hitta ett mer 
hållbart substitut i längden. 

3.2 UV  
För att minimera skada på marina områden väljs, i allt större utsträckning, 
bekämpningsmetoder som inte har skadlig inverkan på miljön. UV räknas ofta till en 
av dessa rena teknologier eftersom UV inte är en kemisk tillsats. UV är dessutom 
effektiv mot vissa mikroorganismer som är resistenta mot klor, exempelvis Giardia 
och Cryptosporidium (Li et al., 2008). Av dessa anledningar har UV blivit ett fullgott 
alternativ till klor i många branscher (Das, 2002). Viktigt att nämna är att även om 
UV inte är en kemisk tillsats finns risk för bildande av desinfektionsbiprodukter likväl 
beroende på vattnets sammansättning, mer om det i kapitel 3.3. 
 
UV-ljus är strålning vilken befinner sig i området mellan röntgenstrålning och synligt 
ljus i det elektromagnetiska spektrat, se figur 8. Bekämpning med UV är vanligen 
mest effektiv vid 254 nm och kan ske via olika mekanismer. Den huvudsakliga 
mekanismen är dock fotokemiska förändringar i organismens DNA eller RNA när 
cellernas nukleinsyror absorberar UV-strålningen. För att fotokemiska förändringar i 
DNA eller RNA ska vara möjligt måste organismen kunna absorbera energi vid rätt 
våglängd (Hunter och Townsend, 2009). 
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Figur 8. Det elektromagnetiska spektrumet samt UV-strålningens optimala våglängd för 

bekämpning av mikroorganismer (Threestrand, 2016). 
 
Under vissa omständigheter kan skadan på mikroorganismerna, orsakade av UV-
strålning, repareras av cellerna. Cellen som har reparerats återfår livskraft och kan 
därmed återhämta sig (Hunter och Townsend, 2009). Hur stor cellskada som uppnås 
och hur god efterföljande reparation av cellen blir, beror på UV-ljusets dos och dess 
intensitet. En låg dos orsakar minimal skada, vilket ökar risken för att cellen ska 
kunna reparera skadan (Das, 2002). I teorin är den erhållna dosen produkten av 
intensiteten och exponeringstiden. Dosen är dock beroende av att UV-ljuset i reaktorn 
fördelas jämnt över hela volymen och att vätskans hastighetsprofil genom reaktorn är 
uniform. Vilket sällan är fallet i verkligheten (Hunter och Townsend, 2009). 
 
Den mest effektiva våglängden är, som nämnts tidigare, 254 nm. UV-ljuset har dock 
en desinficerande förmåga i hela området mellan 200 och 300 nm. Vid dessa 
våglängder avdödas mikroorganismer som alger, bakterier, jäst, mögel, protozoer, 
svamp och virus. Förutom våglängd påverkar även typ av lampa, lampans effekt, 
vattnets sammansättning och flöde metodens effektivitet. Tabell 2 presenterar 
acceptabla parametervärden av vattnets sammansättning för att erhålla en effektiv 
rening med UV (Das, 2002) 
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Tabell 2. Acceptabla parametervärden av ett vattens kvalitet vid bekämpning av 
mikroorganismer med UV (Das, 2002). 

 
Parameter  Acceptabelt värde  
Transmittans/Absorbans 65/35 % 
TSS 5-10 mg/l 
Partikelstorlek 10-40 µm 
Flöde idealt pluggflöde 
Järn < 0,3 mg/l 
Hårdhet  < 300 mg/l 

Transmittans anger UV-ljusets förmåga att penetrera vattnet, absorbans anger vattnets 
förmåga att absorbera ljuset. Vattnets transmittans/absorbans kan bestämmas med en 
spektrofotometer vid UV-lampans våglängd, vilket vanligen är 254 nm. 
Transmittansen/absorbansen är en funktion av allt i vattnet som reflekterar eller 
absorberar ljus. När transmittansen blir lägre (absorbansen högre) minskar ljusets 
förmåga att penetrera vattnet och nå mikroorganismerna (Das, 2002). 

Vatten innehåller suspenderat material som mikroorganismer fäster på. Partiklarna 
kan absorbera och reflektera UV-ljuset innan det hinner penetrera partikeln och 
därmed nå mikroorganismen som sitter där på. Vid ökad kontakttid och högre 
intensitet kan UV även penetrera fasta partiklar, dock med försämrad verkningsgrad. 
En hög halt suspenderat material kräver en hög UV-dos. För att bestämma UV-
reaktorns storlek är det viktigt att halten suspenderat material är känd. Om vattnet 
innehåller en för hög halt suspenderat material bör vattnet filtreras innan det passerar 
UV. Det samma gäller för parametern partikelstorlek, stora partiklar ökar erforderlig 
mängd UV-strålning. Filtrering kan även minimera problem med stora partiklar (Das, 
2002). 

När vattenflödet ökar, ökar även erforderlig storlek på UV-reaktorn. Reaktorn bör 
dimensioneras efter både maximalt och minimalt flöde. Om flödet är för högt hinner 
inte ljuset nå alla mikroorganismer. Om flödet är för litet finns risk för avlagringar, 
vilka minskar aggregatets effektivitet då strålarna inte når ut i vattnet. Det är därför 
viktigt med ett idealt pluggflöde som får lite rörelse framåt och mycket rörelse i 
sidled. På så vis exponeras alla mikroorganismer för en medeldos av UV (Das, 2002). 

Hög koncentration järn påverkar UV-strålningens verkningsgrad på tre sätt. Järn 
absorberar UV-ljus. Vid en hög koncentration av järn kommer UV-ljuset absorberas 
av järn istället för mikroorganismer. Järn kan även fälla ut på ytan av reaktorn och 
därmed hindra strålarna från att nå ut i vattnet. Till sist kan järn även adsorberas på 
suspenderat material, mikrobiella enheter samt organiska ämnen. På så vis hindras 
UV-ljuset från att nå mikroorganismerna. UV-industrin har satt en gräns vid 0,3 ppm 
järn som maximal koncentration, dock finns ingen data som stödjer denna gräns. Om 
mer järn än 0,3 ppm finns i vattnet bör en studie utföras på det specifika vattnet (Das, 
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2002). Slutligen kan vattnets hårdhet orsaka problem för UV-metoden. Om vattnet är 
för hårt kan utfällningar av salter bildas, vilka hindrar strålarna från att nå vattnet 
(Das, 2002). 

3.3 Kombination av klor och UV 
Klor och UV bekämpar delvis olika typer av mikroorganismer samtidigt som 
kombinationen ger en avancerad oxideringsprocess med hög effektivitet. 
Kombinationen har därför blivit en allt mer attraktiv bekämpningsmetod (Deng, 
Huang och Wang, 2014). Kombinations- och flerstegssystem ökar dessutom 
reningsprocessens verkningsgrad, tillgänglighet och säkerhet. Studier pekar dock på 
att en kombination av klor och UV leder till en ökad produktion av desinfektions-
biprodukter.  
 
Enligt Deng, Huang och Wangs (2014) studie ökar bildningen av desinfektions-
biprodukter vid användning av klor och UV i kombination, vilket illustreras i figur 9. 
Vid undersökningen användes monokromatisk ljus vid 254 nm från 4 W-lampor, 
lösningen innehöll 10 mg/l polyamin och pH7. Potentialen för bildandet av 
desinfektionsbiprodukter undersöktes med hjälp av två olika försök. Ett försök där 
UV-dosen varierades vid en konstant koncentration av klor och ett där 
klorkoncentrationen varierades med en konstant dos UV-ljus. Båda försöken visade 
på en ökad nivå av desinfektionsbiprodukten trikloronitrometan när koncentrationen/ 
dosen ökades, se figur 9 (Deng, Huang och Wang, 2014). 
 
 

 
Figur 9. Bildning av trikloronitrometan (TCNM) vid bekämpning av mikroorganismer med en 
kombination av UV och klor. a) Effekt av UV-strålning vid en klorkoncentration om 7 mg/l. b) 
Effekt av klorkoncentration vid en UV-dos om 5,5 mW/cm2 (Deng, Huang och Wang, 2014). 
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Eftersom kunskapen, vad gäller bildandet av desinfektionsbiprodukter i 
kombinationssystem, fortfarande är begränsad bör bildandet och omhändertagandet av 
dessa föroreningar undersökas vidare då klor och UV används i kombination. 

3.4 Klordioxid 
Klordioxid är en selektiv oxidant vilken vanligen används som sista reningssteg vid 
dricksvattenrening (Sorlini et al., 2014). Det aktiva ämnet i vatten är fri löst 
klordioxid, vilken har en hög oxideringspotential. Den stora fördelen med klordioxid 
är att den avdödar vissa klorresistenta mikroorganismer som Giardia och 
Cryptosporidium. Klordioxid är dock betydligt dyrare än klor och är dessutom ostabil 
som komprimerad gas. Därför måste den genereras på plats vid användningstillfället, 
vilket hindrar dess användbarhet (Das, 2002). 
 
Klordioxid bildar inte trihalometaner eller halogenerade syror i samma utsträckning 
som klor. Istället bildar klordioxid de två oorganiska desinfektionsbiprodukterna 
klorit (ClO2

-) och klorat (ClO3
-) (Hoehn, Shorney-Darby och Neemann, 2009). Klorit 

och klorat bildas när klordioxid reagerar med både icke organiska och organiska 
ämnen. De två desinfektionsbiprodukterna har bland annat visats leda till oxidativ 
stress som i förlängningen lett till förändringar av röda blodkroppar. Därmed bör 
bildningar av klorit och klorat hållas på en miniminivå (Sorlini et al., 2014). 
 
Produktionen av klorit och klorat vid bekämpning av mikroorganismer med 
klordioxid beror till stor del på konsumtionen av klordioxid. Ett sätt att minimera 
produktionen av desinfektionsbiprodukter är genom att minimera mängden klordioxid 
som förbrukas. Mängden klordioxid som konsumeras och därmed mängden 
desinfektionsbiprodukter som produceras kan regleras genom att använda en 
förbehandlingsmetod. Förbrukad mängd klordioxid kan exempelvis minimeras genom 
förbehandling med aktivt kol. Sorlini et al. (2014) studie visade att mängden 
klordioxid som konsumeras minskade med 50 % och att bildning av 
desinfektionsbiprodukter minskade med 20-40 % vid förbehandling med aktivt kol. 
Produktion av klorit är dock oundvikligt och för vatten med ett högt oxideringsbehov 
kan det vara nödvändigt att avlägsna bildad klorit (Hoehn, Shorney-Darby och 
Neemann, 2009). 
 
Klordioxid har visats effektiv för att kontrollera påväxt av alger och är som 
bekämpningsmetod minst lika effektiv som klor. Klordioxids effektivitet ökar med 
pH, medan klors effektivitet vanligen minskar med pH. Vid pH över 7,45 domineras 
klorlösningar av hypoklorit, vilken har en betydligt sämre bekämpningseffektivitet än 
hypokloritsyra vilken dominerar vid lägre pH. Klordioxidens effektivitet har 
dessutom visats mer stabil över ett bredare pH-intervall, 6-10. Figur 10 illustrerar 
skillnader i effektivitet mellan klordioxid och klorgas. Klorgas är något mer effektiv 
vid låg dos och lågt pH, medan klordioxiden är betydligt mer effektiv vid ökande pH. 
De båda ämnena är likvärdigt effektiva vid en dos om 0,75 mg/l (Hoehn, Shorney-
Darby och Neemann, 2009). 
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Figur 10. Samband mellan pH, koncentration och tid för klordioxid respektive klor (Hoehn, 

Shorney-Darby och Neemann, 2009). 
 
Studier har även visat att klor reagerar med ammoniak och bildar mindre effektiva 
kloraminer, vilket inte är fallet med klordioxid. Klorets effektivitet minskar därmed 
vid förekomst av ammoniak, medan klordioxidens effektivitet är opåverkad (Hoehn, 
Shorney-Darby och Neemann, 2009). 
 
Ofta är koncentrationen som krävs för biologisk inaktivering enbart en bråkdel av 
vattnets totala oxideringsbehov. För att få en tillräckligt hög effektivitet krävs en 
tillräckligt hög koncentration för att ett överskott ska kunna detekteras efter den 
önskade kontakttiden. Erforderlig dos är skillnaden mellan adderad mängd och 
återstoden efter vald kontakttid. Hur hög denna dos behöver vara beror på det 
specifika vattnet (Hoehn, Shorney-Darby och Neemann, 2009). 

3.5 Ozon  
Ozon är som bekämpningsmetod verksam på många olika typer av mikroorganismer, 
även vissa arter som är resistenta mot klor. Ozon löst i vatten reagerar med både 
organiska och icke organiska ämnen. På så vis bildas radikaler som icke selektivt 
reagerar med ämnen i vattnet. De flesta av reaktionsmekanismerna är inte jämvikter 
utan reagerar fullständigt inom några få mikrosekunder. Hur mycket ozon som krävs 
beror av vattnets sammansättning, exempelvis ökar behovet med ökande halt TOC 
(Burns, 2009).  
 
Ozon är vid rumstemperatur en icke stabil gas som måste genereras på plats vid 
användningstillfället. Vanligen framställs gasen ur syrgas eller luft med en elektrisk 
urladdning. Då ozon är en ostabil gas sönderfaller den snabbt till syrgas efter att den 
genererats. Ozon anses idag vara ett alternativ till klor i många vattenrenings-
sammanhang, speciellt då deklorering är nödvändigt. Ytterligare en fördel med ozon 
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över klor är att den inte är pH-beroende. Ozon behöver dock inte ersätt klor, utan kan 
även användas i kombination med klor och även klordioxid samt UV (Das, 2002). I 
kombinationssystem reagerar ozon med ämnen som annars hade konsumerat klor eller 
klordioxid. På så vis kan förbrukningen minimeras vilket minimerar både mängden 
desinfektionsbiprodukter och förbrukningen av biocider som exempelvis klor (Burns, 
2009). 
 
Då ozon sönderfaller snabbt är risken för kvarvarande ozon efter reningen liten. Även 
ozon kan dock reagera med andra ämnen och på så vis producera 
desinfektionsbiprodukter (Das, 2002). En desinfektionsbiprodukt som kan bildas vid 
ozonering, då bromider finns i vattnet, är bromat. Bromater kan sedan reagera vidare 
till andra skadliga ämnen. Bildningen av bromat kan kontrolleras exempelvis genom 
att undvika ozonöverskott eller genom att reglera pH. Om vattnet innehåller en hög 
andel suspenderat material kan ozon få en minskad effektivitet eftersom materialet 
kan fungera som en sköld för mikroorganismerna (Burns, 2009). Ozon har en hög 
potential med avseende på, eftersom ozonkemin inte är helt klarlagd bör gasen 
användas med försiktighet. 

3.6 Brom 
Brom har en hög bekämpningspotential och de aktiva formerna av brom i vatten är 
dibromamin, hypobromsyra och löst brom. Av dessa former har löst brom den bästa 
potentialen för bekämpning av mikroorganismer. Då ammoniak finns i vattnet och pH 
är 7-8 kommer den dominerade formen vara dibromamin. Löst brom förekommer 
enbart vid pH lägre än 7 (Hunter och Jiang, 2009). 
 
Brom är förknippad med en rad problem i vattenreningssammanhang. Dess höga 
oxideringspotential gör att en stor del av tillsatt brom reagerar i sidoreaktioner 
(Hunter och Jiang, 2009). Vilket innebär att ett överskott krävs för att uppnå fullgod 
bekämpningseffekt. De flesta bromspecier som används i vattenreningssammanhang 
återgår till bromid efter att de konsumerats i oxidationsprocessen. Om ett vatten som 
innehåller bromider klorineras kommer bromiderna oxideras till den ostabila syran 
hypobromsyra (HBrO) och bromaminer. Hypobromsyra och bromaminer kan i sin tur 
reagera med naturliga ämnen i vattnet och bilda desinfektionsbiprodukter som 
trihalometaner. Därav anses brom sällan vara ett komplement till klor. En fördel med 
brom, vid jämförelse med klor, är dock att brom är cirka tre gånger mer lösligt i 
vatten. Vilket medför att avgående gas inte är ett problem, som vid användning av 
klor (Das, 2002). 
 
Ett exempel på en vanligt förekommande bromförening är biociden DBNPA (2,2-
Dibrom-2-cyanoacetamid). Föreningen är en bromerad kolvätekedja med aminer, se 
figur 11. DBNPA används främst mot slembildande mikroorganismer inom pappers- 
och cellulosaindustrin samt som biocid i kyl- och processvatten 
(Kemikalieinspektionen, 2010; Tjus, 2014). Studier har visat att DBNPA avdödar 
bakterieceller, men att den inte minimerar biomassan (Nagaraja et al., 2016). Därmed 
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är DBNPA inte effektiv mot biomassa, vilket ofta är problemet i vattenrenings-
sammanhang.  

 
Figur 11. Strukturformel DBNPA (Tjus, 2014). 

 
Enligt naturvårdsverket (Tjus, 2014) är DBNPA inte bioackumulerande, enbart 
måttligt toxisk och bryts snabbt ned. Eftersom bromföreningar har en stor potential 
för att bilda desinfektionsbiprodukter finns dock risk för miljömässiga skador även 
om DBNPA inte är skadligt i sig. Kemikalien är, som tidigare nämnt, en stark oxidant 
och utgör därmed en stor risk för vattenlevande organismer. Därför krävs sekundär 
rening av vattnet innan det kan släppas ut till recipient (Environmental Protection 
Agency, 1994). Av denna anledning bör försiktighet iakttas vid användning av 
DBNPA och även andra bromföreningar. 

3.7 Perättiksyra   
Perättiksyra övervägs allt oftare som ett alternativ till klor för bekämpning av 
mikroorganismer. Kemikalien har visat på god effektivitet samtidigt som få skadliga 
desinfektionsbiprodukter bildas då den sönderfaller till ättiksyra, syre och vatten. 
Kommersiellt tillgänglig perättiksyra består av en jämviktsblandning av ättiksyra 
(CH3CO2H), väteperoxid (H2O2), perättiksyra (CH3CO3H) och vatten (H2O), se 
reaktion 8 (Gehr et al., 2003). 
 

𝐶𝐻!𝐶𝑂!𝐻 +   𝐻!𝑂! ↔   𝐶𝐻!𝐶𝑂!𝐻 + 𝐻!𝑂 (8) 
 

Ämnet med biocid verkan är främst den icke dissocierade perättiksyran, vilken 
dominerar vid pH lägre än 4,7. Även väteperoxid har dock en desinficerande förmåga. 
Nackdelar med perättiksyra är att dess reaktionsmekanism vid bekämpning av 
mikroorganismer inte helt klarlagd, att den har en varierande effektivitet beroende på 
typ av mikroorganism samt att det finns risk för återväxt av mikroorganismerna på 
grund av att restprodukten är organiskt material (ättiksyra) (Gehr et al., 2003; Das, 
2002; Kobylinski och Bhandari, 2009). Perättiksyra är dock en metod som bör 
utvärderas vid val av bekämpningsmetod.  

3.8 Kuriverter IK 110 
Kuriverter IK 110 är en biocid som ska kontrollera biofilm samt slembildning. På så 
vis ska RO-system och även förbehandlingsmembran till RO skyddas. Mekanismen 
är, enligt upphovsmannen, att kemikalien penetrerar biofilmen, avlägsnar den från 
membranet och på så vis minimeras tillväxten av mikroorganismer (Kurita 2, 2016). 
Biociden har låg oxideringspotential och är inte skadlig för RO-membran och kan 
därför doseras sent i reningskedjan (Kurita, 2012). Kuriverter IK 110 ska därmed 
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kunna tillsättas till exempelvis RO-matarvattentanken och på så vis skydda hela RO-
systemet mot igensättningar. Kemikalien minskar på så vis trycket över membran, 
flödesförluster och ökar systemets tillgänglighet (Kurita 2, 2016). 
 
Produktens sammansättning är ej offentlig. Enligt säkerhetsdatabladet baseras 
produkten på stabila klorföreningar, de riskbestämmande komponenterna är 
natriumhypoklorit och natriumhydroxid (Kurita 1, 2016). Ingen oberoende forskning 
har hittats på kemikalien. Därmed bör den utvärderas vidare innan den används. Att 
kemikalieindustrin uppmärksammat problemet kan dock innebära nya typer av 
bekämpningsmedel i framtiden, vilket är intressant.  

3.9 Nanomaterial 
Det forskas idag mycket på nanomaterial som bekämpningsmedel av 
mikroorganismer. Intresset ligger främst inom vattenrening för 
dricksvattenframställning, men nanomaterial kan även bli intressant inom andra 
områden i framtiden. De nya materialen öppnar upp en alternativ väg för desinficering 
av vatten eftersom antimikrobiella nanomaterial inte förbrukar energi eller kemikalier 
vid desinficering (Zeng et al., 2015). 
 
Nanomaterial är goda adsorbenter och katalysatorer tack vare dess stora specifika yta. 
Samtidigt har de ofta en hög reaktivitet. Flera naturliga och icke naturliga 
nanomaterial har dessutom en antimikrobiell förmåga, exempelvis silvernanopartiklar, 
fotokatalytisk titandioxid och nanorör av kol. Olika nanomaterial verkar med olika 
bekämpningsmekanismer. Figur 12 illustrerar några av de främsta mekanismerna; 
skada på DNA, tillsatts av silverjoner, oxidering av protein, skada på cellvägg, 
tillsatts av reaktiva syreföreningar eller genom att störa cellmembranets 
elektrontransport. 
 

 
Figur 12. Olika bekämpningsmekanismer vid användning av antimikrobiella nanomaterial 

(Li, et al., 2008). 
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Till skillnad från konventionella kemiska bekämpningsmedel är nanomaterial inte 
starka oxidanter och är därmed relativt inerta i vatten. Därför producerar de inte 
skadliga desinfektionsbiprodukter i samma utsträckning, samtidigt som en mindre 
mängd krävs då de är mer selektiva än vanliga bekämpningsmetoder. Om 
nanomaterial används rätt skulle de kunna ersätta eller användas i kombination med 
konventionella bekämpningsmetoder. Exempelvis skulle fotokänsliga nanomaterial 
kunna kombineras med UV-ljus för att förbättra bekämpningen av mikroorganismer. 
UV i kombination med titanoxid kan exempelvis öka reaktionshastigheten och 
därmed minska uppehållstiden. Mikroorganismer som har en hög motståndskraft mot 
UV och klor skulle istället kunna avlägsnas med fotokatalytiska nanomaterial som 
titandioxid (Li et al., 2008). 
 
Igensättningar av membran är det största hindret mot en effektiv användning av 
membranteknik vid vattenrening. Genom att använda antibakteriella eller fotoaktiva 
nanomaterial kan reaktiva membran användas istället för att använda membran vilka 
enbart är en fysisk barriär. Flera reningsfördelar uppnås därmed i en och samma 
behandling samtidigt som igensättningar minimeras (Li et al., 2008). Det finns 
fortfarande många utmaningar innan bekämpning av mikroorganismer med 
nanomaterial kan få en praktisk tillämpning. Exempel på utmaningar som behöver 
lösas är att materialen ofta klumpar samman, hur materialen ska kunna behållas i 
processen, eventuella effekter på människa och miljö och hur de effektivt kan 
separeras från vattnet. För att nanomaterial ska bli ett alternativ till konventionella 
bekämpningsmetoder krävs ytterligare forskning och mer kostnadseffektiva material 
(Li et al., 2008; Zeng et al., 2015). 
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5 Processutformning av RGK och kondensatrening i KVV8 
Rökgaskondenseringsanläggningen på KVV8 har konstruerats av Radscan Intervex 
AB och består av en skrubber samt två externa värmeväxlare. En skiss över hela 
systemet presenteras i figur 14. Skrubbern är uppdelad i två delar. Den nedre delen är 
rökgaskondensorn och den övre delen är uppfuktaren. Figur 13 är en förenkling av 
systemet, ett något mer detaljerat processchema återfinns i bilaga 1. Skrubberns två 
delar är avskilda med avseende på rökgas och förbränningsluft. Delarna sammanbinds 
dock med en kondensatledning och nivån i ledningarna regleras med ett vattenlås (1). 
Både rökgaskondensor och uppfuktare är fyllda med fyllkroppar för att skapa god 
kontaktyta mellan rökgas/förbränningsluft och kondensat. 

 
 

Figur 13. Förenklad processutformning av RGK-system och kondensatrening på KVV8. 
 
Rökgas från pannan passerar en serie slangfilter för att avlägsna stoft innan de når 
rökgaskondenseringsanläggningen. Innan rökgasen når rökgaskondenseringen delas 
den upp i två delströmmar. De två delströmmarna värmeväxlas med fjärrvärmereturen 
i två externa kylare (2 och 3) utanför skrubberhuset. Rökgasens temperatur in till 
kylarna är cirka 150 °C och vid dess utlopp har de kylts till cirka 45 °C. Rökgaserna 
leds sedan in i rökgaskondensorn där de möter rökgaskondensat som sprayas in från 
ovan. Därefter passerar rökgaserna en droppavskiljare innan de fortsätter vidare till 
skorstenen, rökgasernas temperatur är då cirka 35 °C. Rökgaskondensat samlas upp i 
botten av rökgaskondensorn där det sedan, via pumpar, leds upp till uppfuktaren. 
 
Kall förbränningsluft från bränslelagret passerar fyra stycken parallellkopplade 
cykloner och tas sedan in i uppfuktaren. Kondensat sprayas över uppfuktarens 
fyllkroppsbädd. I uppfuktaren möter kall förbränningsluft varmt rökgaskondensat i 
fyllkroppsbädden. Förbränningsluften värms och befuktas medan kondensatet kyls. 
Luftens ingående temperatur beror av vilken förbränningsluft som används. Används 
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bränslelagerluft är temperaturen cirka 23 °C, används istället pannhusluft är 
temperaturen cirka 34 °C. När luften passerat uppfuktaren håller den en temperatur 
om cirka 40-45 °C och fortsätter sedan till pannan. Kondensat som vandrat genom 
uppfuktaren går via vattenlåset antingen till kondensatrening eller tillbaks till 
kondensorn. Rökgaskondensatet innehåller bland annat partiklar samt tungmetaller 
och håller ett pH om cirka 6 i skrubbern och 8 före UV-reaktorn. 
 
Kondensatreningsanläggningen föregås av en UV-reaktor, se figur 13. UV-reaktorn 
sänder ut UV-ljus vid våglängden 254 nm och har en kapacitet på 2,120 m3/h. Syftet 
med UV-reaktorn är att avdöda de mikroorganismer som överlevt behandlingen med 
natriumhypoklorit. Enligt produktdatabladet bör vattnet som ska renas ha en 
transmittans på minst 70 % (Christian Berner AB, 2012). Kondensatet går efter UV-
reaktorn vidare till mikrofiltrering i form av två skaksilar. Skaksilarna består av en 
syrafast silduk som fångar partiklar större än 100 µm. Därefter samlas kondensatet 
upp i en tank innan det går vidare till ultrafiltrering. Ultrafiltreringen fångar upp 
partiklar och större molekyler då porstorleken är 0,05 µm. Innan kondensatet går 
vidare till RO passerar det ett påsfilter med porstorleken 10 µm för att skydda RO. 
Kondensatet samlas därefter upp i en tank innan det går vidare till RO och slutligen 
till recipient eller vidare rening för att sedan återanvändas i processen. RO avskiljer 
joner och små molekyler, exempelvis ammonium, tungmetaller och salter. 
 

 
Figur 14. Skiss över rökgaskondenseringsanläggningen på KVV8 (Radscan, 2015).  
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6 Tidigare studier  
Mikrobiologisk aktivitet i processen orsakar, som tidigare nämnt, en rad problem. 
Mikroorganismer i systemet innebär risk för spridning av legionella och andra 
smittbara sjukdomar till både driftpersonal och närområdet. Apparatur och 
rörledningar kan få förkortad livslängd och dessutom leder tillväxten till oplanerade 
driftavbrott vilket minskar apparaturens tillgänglighet. Flera verk i Sverige har, enligt 
tidigare undersökningar, problem med mikroorganismer i rökgaskondenserings-
anläggningen. Vissa av verken har haft problem under flera år, medan andra nyligen 
uppdagat problemen (Kvarnbrink, 2014). Få studier har gjorts på ämnet trots att 
problemet är relativt utbrett och får kostsamma konsekvenser. 
 
En tidigare studie som gjorts visade att alla verk som hade problem med 
mikroorganismer även hade en uppfuktare i bruk. De vanligaste åtgärderna bland 
dessa verk var dosering av natriumhypoklorit och tvätt av systemet (Kvarnbrink, 
2014). Ett problem med Kvarnbrinks studie är att det inte framgår hur frågan 
angående huruvida verken har problem med mikroorganismer är ställd. I slutsatsen 
anges att de verk som svarat nej inte hade problem med mikroorganismer i 
rökgaskondenseringen. De flesta problem orsakade av mikroorganismer uppstår inte i 
rökgaskondenseringen, utan i kondensatreningen. Därför hade det varit intressant med 
mer information om hur enkäten var utformad. Utöver det saknas information 
angående vilken typ av kondensatreningsanläggningar (membranteknik eller 
traditionell rening med fällning/flockning) de tillfrågade verken hade, vilket påverkar 
hur stora effekterna av problemet blir. 
 
Ett kraftvärmeverk som har haft problem med mikroorganismer är Bristaverkets 
Brista 1 som drivs av träflis. Problemen uppdagades några månader efter driftsättning 
i form av beläggningar på vattenutrustningen. Brista 1 har rökgaskondensering och 
uppfuktning med rotor. Andra verk som haft problem med mikroorganismer har fått 
igensättningar av membran när kondensatreningen placerats efter uppfuktningen. 
Hypotesen var att tillväxten startar i rotorn, eftersom luft där tillförs vid en lämplig 
temperatur och med lämplig fukthalt för mikroorganismer. För att minimera risken för 
tillväxt placerades kondensatreningen före rotorn. På så vis kunde rotorn sprayas med 
det renade kondensatet. Eftersom tillväxten startat redan i kondensattanken som är 
placerad direkt efter kondensorn har Bristaverket dragit slutsatsen att rotorn inte är 
orsaken till tillväxten. För att rengöra och avdöda mikroorganismerna doserar Brista 1 
natriumhypoklorit både kontinuerligt och satsvis. Den kontinuerliga tillsatsen doseras 
i proportion mot inkommande kondensatflöde. Brista 1 ser inte dosering av 
natriumhypoklorit som en slutgiltig lösning (Goldschmidt, Wiig och Lord, 2015). 
 
Bristaverket har ytterligare en förbränningsanläggning, Brista 2 som drivs av avfall. 
Brista 2 har en rökgaskondenseringsanläggning med uppfuktare men har inte haft 
problem med mikroorganismer. Anläggningarna bygger på liknande teknik, har olika 
leverantörer och de driftsattes med ett års mellanrum. Dessutom använder Brista 1 
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avjoniserat vatten för tvätt av membran medan Brista 2 använder kommunalt vatten. 
Detta sammantaget har lett fram till hypotesen att problemet skulle kunna vara 
bränslerelaterat (Goldschmidt, Wiig och Lord, 2015). 
 
Ytterligare ett verk som har haft problem med mikroorganismer är Igelsta värmeverk, 
Söderenergi. Igelsta har en rökgaskondenseringsanläggning och förbränningsluften 
uppfuktas med en rotor. Problemet med mikroorganismer på Igelsta var att de 
orsakade igensättningar i UF. För att undvika mikroorganismer doserades 
natriumhypoklorit till kondensatet före UF, vilket ej gav önskvärd effekt. 
Natriumhypoklorit doserades därför till kondensatet före rotorerna. Vilket avdödade 
mikroorganismerna men istället hamnade dess nedbrytningsprodukter i UF. Problemet 
har varit återkommande på Igelsta. Vissa perioder har UF kunnat vara i drift en hel 
säsong och andra perioder har daglig rengöring varit nödvändig för att upprätthålla 
kapaciteten. Efter fyra års drift byttes UF-membranet på grund av slitage. Slitaget 
antogs bero av att membranet brutits ned av doserad natriumhypoklorit. Slitaget kan 
det dock även ha andra orsaker (Goldschmidt, Wiig och Lord, 2015). 
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7 Använda metoder i detta arbete 
Under hösten 2016 genomfördes ett provprogram på KVV8. Provprogrammets syfte 
var att utreda hur val av förbränningsluft samt uppfuktningsgrad påverkar tillväxt av 
mikroorganismer i rökgaskondenseringssystemet och efterföljande kondensatrening. 
Anledningen till att val av förbränningsluft utvärderades i provprogrammet är att 
luften har en direkt inverkan på miljön i uppfuktaren. Provprogrammet innebar 
dagliga mikrobiologiska vattenprover, konstant nivå av natriumhypokloritdosering 
och två perioder med olika val av förbränningsluft. 
 
Delar av resultaten från provprogrammet ligger till grund för denna rapport. Under 
provprogrammets första del nyttjades förbränningsluft från pannhuset och under dess 
andra del förbränningsluft från bränslelagret. Arbetet avslutades innan del två av 
provprogrammet inleddes, därmed har inte resultat från del två utvärderats här. 
Mikrobiologiska vattenprover togs dagligen, under tre veckor, vid fem olika 
provtagningspunkter i kondensatreningsanläggningen, se figur 15. Efter tre veckor 
togs mikrobiologiska vattenprover enbart två gånger per vecka eftersom systemet 
visades vara relativt konstant. 

 

Figur 15. Processutformning KVV8 med markerade provtagningspunkter i 
kondensatreningen. 

 
De markerade punkterna i figur 15 representerar de olika provtagningspunkterna. 
Provtagningspunkt 1 representerar vattenprov före UV-reaktor, provtagningspunkt 2 
representerar vattenprov efter UV-reaktor vid inlopp till MF, provtagningspunkt 3 och 
4 representerar vattenprov i recirkulationskrets till UF. Slutligen representerar 
provtagningspunkt 5 inlopp till RO, efter RO-matarvattentank. 
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Utifrån systemgränsen (se kapitel 1.4) analyserades enbart resultat från 
provtagningspunkt 1 och 2. Resultat från provtagningspunkt 1 analyserades för att 
hitta samband mellan driftparametrar och mikrobiologisk aktivitet. Resultat från 
provtagningspunkt 2 analyserades för att utvärdera UV-reaktorns effektivitet. Ett 
problem med systemgränsen är att det kan vara en typ av mikroorganismer som 
kommer från rökgaskondenseringssystemet och en annan typ som finns senare i 
reningskedjan där problemen orsakar störst skada. Därmed finns inga garantier för att 
en lösningsmetod som minimerar problemen vid punkt 1 också minimerar problemen 
vid provtagningspunkterna senare i reningskedjan. 
 
Vattenproverna har skickats på kvantitativ analys till det ackrediterade laboratoriet 
Eurofins Environment Testing Sweden AB. Prover har tagits vid ungefär samma 
tidpunkt och doseringen av natriumhypoklorit har, under större delen av 
analysperioden, hållits på en konstant nivå. Vattenprover à 500 ml fraktades i sterila 
provtagningsflaskor med kylbox till laboratoriet. Analysen som har utförts för att 
kvantitativt bestämma antalet mikroorganismer bygger på att provet späds ut och 
odlas på en agarplatta. Antal bildade kolonier observeras, räknas och anges som antal 
kolonibildande enheter. Metoden bygger på att varje separat koloni har grundats från 
en levande mikrobiologisk cell. Totala antalet kolonibildande enheter och 
utspädningsfaktorn kan sedan kombineras för att beräkna det ursprungliga antalet 
mikroorganismer i provet. Metoden tar inte hänsyn till mängden döda 
mikroorganismer (Goldman och Green, 2009). 
 
Mikrobiologisk aktivitet mäts som koncentration av mikroorganismer i 
rökgaskondensatet och anges i enheten CFU/ml, vilket är ett mått på antal individuella 
kolonier av mikroorganismer. Det finns idag ingen gräns för hur höga 
mikrobiologiska halter som är acceptabla i rökgaskondensat som går till vattenrening 
baserad på membranteknik. En orsak är att mikroorganismerna i sig själva inte är ett 
problem. Problemet är igensättningarna som uppstår, vilka vanligen orsakas av 
biofilm. Hur mycket biofilm som produceras och hur svår den är att avlägsna beror 
både på vattensystemet samt typ av mikroorganismer. Eftersom problembilden är 
komplex är det också svårt att definiera hur hög halt som är acceptabel. Inom 
kraftvärmebranschen anses det dock ofta att åtgärder bör vidtas då halten överstiger 
10 000 CFU/ml. Av den anledningen har 10 000 CFU/ml satts som en varningsgräns 
för denna studie. 
 
För att utvärdera uppfuktningens inverkan på mikrobiologisk aktivitet har samband 
mellan mikrobiologiska vattenprover och driftparametrar studerats. De 14 
driftparametrar som har studerats presenteras i tabell 1, se kapitel 1.4. Genom att 
analysera de driftparametrar som kan ha en inverkan på mikrobiologisk aktivitet, kan 
parametrar som inte har en inverkan uteslutas. På så vis kan uppfuktarens inverkan på 
mikrobiologisk aktivitet utvärderas. Driftdata har även samlats in från driften under 
våren 2016 då problemen med mikrobiologisk aktivitet var som störst. Detta för att 
undersöka skillnader i driftläget under våren 2016 vid jämförelse med hösten 2016. 
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Perioden under våren benämns i rapporten som ”period 1” och perioden under hösten 
benämns som ”period 2”. 
 
Eftersom arbetet har utförts under driftsäsong har driftparametrarnas värde ej kunnat 
påverkas. Därmed visar analysen enbart på trender och inga driftparametrar kan 
fastställas ha en signifikant inverkan på tillväxt av mikroorganismer i systemet utan 
vidare analys. En bättre metod för att fastställa om uppfuktning påverkar 
mikrobiologisk aktivitet i systemet hade varit att utföra faktorförsök. Med 
faktorförsök hade de signifikanta driftparametrarna för tillväxt av mikroorganismer 
kunnat fastställas. 
 
De kvantitativa mikrobiologiska analyserna samt analysen av driftparametrar har 
kompletterats med ytterligare två analyser. En kemisk analys av rökgaskondensatet 
för att ta reda på hur mycket näringsämnen, suspenderat material och olika metaller 
det innehåller. En specifikation av den kemiska analysen följer i bilaga 2. Dessutom 
har en DNA-analys av mikroorganismerna gjorts, vilken svarar på vilken typ av 
mikroorganismer vattnet innehåller. Enbart en analys utfördes av både den kemiska 
analysen och DNA-analysen. Det finns en risk att både kondensatets sammansättning 
och typ av mikroorganismer varierar med driftparametrarna. Av den anledningen bör 
prover till analyserna tas vid ett normalt driftfall, vilket borde vara då 
driftparametrarna varit relativt konstanta under en tid. Det är dock osäkert hur lång tid 
systemet behöver för att stabiliseras och när värdena i systemet kan antas representera 
ett normalfall. En materialbalans hade kunnat överbrygga felkällan. 
 
Alla vattenanalyser och mikrobiologiska analyser har utförts av analysföretaget 
Eurofins. All driftdata har inhämtats från Fortum Värmes driftsystem. Eftersom de 
kvantitativa mikrobiologiska analyserna har utförts dagligen under provprogrammet 
har även driftdata samlats in med ett värde per dag. Det erhållna värdet per dag 
beräknas av driftsystemet med linjär regression. Ett problem med denna metod är att 
dagliga värden kan vara missvisande om parametervärdet varierat under dagen. Felet 
har minimerats genom att intressanta mätvärden samlats in med tätare intervall (1 
gång/timme). På så vis har det dagliga värdets riktighet utvärderats. 
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8 Resultat 
Nedan presenteras resultaten från analysen av mikrobiologiska provsvar, drift-
parametrar, kemisk analys av rökgaskondensat, DNA-analys av mikroorganismerna 
och slutligen en utvärdering av UV-reaktorns effektivitet samt olika bekämpnings-
metoder. Som tidigare nämnts visar resultaten enbart på trender, ej på statistiskt 
signifikanta samband. 

8.1 Analys av mikrobiologisk aktivitet 
Den kvantitativa analysen ger ett mått på totala antalet levande mikroorganismer i 
aerob miljö. Därmed inkluderas inte anaeroba eller anoxiska mikroorganismer i 
analysen. Alla provsvar presenteras i enheten CFU/ml och anges i odlingsbara 
mikroorganismer samt långsamväxande bakterier. Odlingsbara mikroorganismer är 
snabbväxande organismer, både bakterier och mikrosvampar. Inkubationstiden för 
odlingsbara mikroorganismer är tre dagar. Långsamväxande bakterier är enbart 
bakterier och har en inkubationstid på sju dagar. 
 
I tabell 3 presenteras resultaten av de kvantitativa mikrobiologiska analyserna, från 
provtagningspunkten före UV, under period 1. I tabellen benämns odlingsbara 
mikroorganismer med 1 och långsamväxande bakterier med 2. Under period 1 togs 
inte mikrobiologiska vattenprover kontinuerligt, därav presenteras enbart fyra 
provsvar. Alla provsvar gav ett resultat på mer än 10 000 CFU/ml och därmed var den 
mikrobiologiska aktiviteten hög under period 1. 
 
Tabell 3. Resultat kvantitativ mikrobiologisk analys, provtagningspunkt före UV, för period 1. 

1 står för odlingsbara mikroorganismer och 2 för långsamväxande bakterier. 
 

Datum  Före UV 1 [CFU/ml] Före UV 2 [CFU/ml] 
25/04/16 > 50 000 > 50 000 
03/05/16 14 000 18 000 
12/05/16  > 50 000 > 50 000 
26/05/16 191 000 205 000 

 
I tabell 4 presenteras resultaten av de kvantitativa mikrobiologiska analyserna, från 
provtagningspunkten före UV, för period 2. Antal mikroorganismer har under 
perioden legat på en låg nivå. Med undantag för två dagar med höga halter; 04/10/16 
och 10/10/16. De höga halterna under dessa dagar orsakade dock inte några märkbara 
driftproblem. Rökgaskondenseringen driftsattes 29/09/16 för period 2, därmed 
uppstod de höga halterna snart efter att anläggningen sattes i drift. Orsaken till de 
höga nivåerna har inte kunnat klarläggas. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
den mikrobiologiska aktiviteten var låg under period 2 vid jämförelse med period 1, 
både med avseende på driftproblem och mikrobiologiska provsvar. 
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Tabell 4. Resultat kvantitativ mikrobiologisk vattenanalys, provtagningspunkt före UV, för 
period 2. 1 står för odlingsbara mikroorganismer och 2 för långsamväxande bakterier. 

 
Datum Före UV 1 [CFU/ml] Före UV 2 [CFU/ml] 

30/09/16 37 44 
03/10/16 250 140 
04/10/16 56 000 60 000 
05/10/16 450 470 
06/10/16 1 430 1 830 
07/10/16 170 230 
10/10/16 14 000 14 000 
11/10/16 950 1 300 
12/10/16 2 300 8 200 
13/10/16 1 200 1 400 
14/10/16 2 400 3 400 

17/10/16 230 270 

18/10/16 120 140 

19/10/16 380 490 

20/10/16 470 480 

27/10/16 260 250 

31/10/16 270 310 

08/11/16 350 550 

15/11/16 520 1 000 
18/11/16 7 600 8 000 
22/11/16 6 400 6 500 
30/11/16 220 280 
02/12/16 30 140 
12/12/16 13 120 

8.2 Analys av driftparametrar 
Då analysen av mikrobiologisk aktivitet visade på låg aktivitet för period 2, se tabell 
4, var möjligheterna till att hitta samband mellan driftparametrar och mikrobiologiska 
provsvar begränsade. Följande parametrar har inte kunnat knytas till mikrobiologisk 
aktivitet genom analys av driftparametrar och mikrobiologiska provsvar.  
 

• Uppfuktningsgrad 
• Förbränningsluft 
• Ångeffekt 
• Bränsle 
• Flöde av kondensat till rening 
• Rökgastemperaturer, lufttemperaturer och kondensattemperatur 
• Fukthalt och syrgashalt i rökgasen 
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Ett samband har hittats mellan mikrobiologisk aktivitet och dosering av natrium-
hypoklorit under period 2. Sambandet presenteras i diagram 1. Diagrammet visar på 
ett samband mellan mikrobiologiska provsvar från provtagningspunkten före UV och 
doseringen av natriumhypoklorit. Sambandet sammanfattas nedan.  
 

• 04/10/16 noterades en hög nivå av mikroorganismer (56 000/ 60 000 CFU/ml) 
• Dagarna före den höga nivån var doseringen av NaClO låg (1,5 ppm) 
• Samma dag som den höga nivån av mikroorganismer noterades ökades 

doseringen av NaClO till 5 ppm (oberoende av mängden mikroorganismer) 
• Dagen efter doseringen ökades sjönk halten mikroorganismer till en låg nivå 

(450/470 CFU/ml) 
• Efter att doseringen ökats till 5 ppm har den mikrobiologiska aktiviteten 

stabiliserats på en låg nivå 
 

 
Diagram 1. Samband mellan mängd av mikroorganismer och dosering av NaClO. 

  
Då det inte var möjligt att hitta samband mellan driftparametrar och mikrobiologiska 
provsvar under period 2 har driftlägena jämförts mellan period 1 och period 2. Den 
mikrobiologiska aktiviteten var hög under period 1 men låg period 2. Skillnaden i 
mikrobiologisk aktivitet borde bero på någon av driftskillnaderna mellan perioderna. 
Samma driftparametrar som för analysen ovan studerades även här. Viktigt att 
poängtera är att två förändringar av anläggningen har gjorts inför period 2. 
Doseringspunkten för natriumhypoklorit omplacerades från botten av skrubbern till 
uppfuktarens spolkrets. Detta för att få en högre halt natriumhypoklorit in till 
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uppfuktaren. Dessutom har en UV-reaktor installerats. UV-reaktorn placerades före 
MF, se figur 13. 
 
De största driftskillnaderna mellan perioderna presenteras i tabell 5. Skillnaden med 
avseende på mikrobiologisk aktivitet beror troligen på någon av driftskillnaderna. De 
tre största driftskillnaderna var förbränningsluft, dosering av natriumhypoklorit och 
ångeffekt/laständring. Under period 1 användes förbränningsluft från bränslelagret, 
vilken anläggningen är konstruerad för. Under period 2 användes förbränningsluft 
från pannhuset. Halten natriumhypoklorit var högre under period 2. Ångeffekten var 
även mer stabil under period 2, vilket påverkar andra driftparametrar som 
uppfuktningsgrad och flöden. 
 

Tabell 5. Driftskillnader mellan period 1 och period 2. 

Driftparameter  Period 1 Period 2 
Förbränningsluft  Bränslelagerluft Pannhusluft 
Ångeffekt (laständring) Lägre Högre 
Medeldosering av NaClO ~ 2 ppm  ~ 5 ppm 
Medeltemp. luft till uppfuktare  22,8 °C 34,4 °C 
Doseringspunkt NaClO Botten av skrubbern Uppfuktarens spolkrets 
Syrgashalt rökgas in till RGK Högre Lägre 

 
Förbränningsluftens högre medeltemperatur under period 2 är troligen en direkt effekt 
av att en annan förbränningsluft användes. När det kommer till syrgashalten i 
rökgaserna är mer frekventa laständringar en bidragande faktor till att syrgashalten 
var högre under period 1. Vid driftstopp stiger syrgashalten i systemet, se diagram 2. 
Syrgashalten ökar när ångeffekten minskar, samma trend blir uppenbar vid varje 
driftstopp. Därför ökar medelvärdet av syrgashalten under perioder med mer 
frekventa laständringar.  
 
Uppfuktningsgraden varierade inte nämnvärt mellan perioderna, dock hade även 
uppfuktaren lägre driftkontinuitet under period 1 eftersom verkets laständringar var 
mer frekventa. Flera driftparametrar har en direkt inverkan på miljön i uppfuktaren, 
exempelvis val av förbränningsluft och dosering av natriumhypoklorit. Därmed kan 
inte mikrobiologisk aktivitet anses oberoende av uppfuktning trots att 
uppfuktningsgraden ej kunnat knytas till mikrobiologisk tillväxt eller varierat 
nämnvärt mellan perioderna. 
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Diagram 2. Samband mellan ångeffekt och syrgashalt i rökgaserna. 

8.3 Kemisk analys av rökgaskondensat 
En rad parametrar påverkar en bekämpningsmetods effektivitet med avseende på 
mikroorganismer. Bland annat vattnets sammansättning; hur mycket näringsämnen 
samt suspenderat material vattnet består av och vilken typ av mikroorganismer vattnet 
innehåller. Rökgaskondensatet har därför analyserats med avseende på mängd 
näringsämnen, metaller, COD och suspenderat material. Syftet med analysen var att 
utvärdera vilka bekämpningsmetoder som är lämpliga att tillämpa för att minimera 
effekterna av mikrobiologisk aktivitet i KVV8. 
 
Resultaten från den kemiska analysen presenteras i tabell 6. Vattnet som analyserades 
togs vid provtagningspunkten före UV. Metallanalysen utfördes med 
uppslutningsmetod och ger därmed svar på totala mängden av respektive metall. 
NO3/50+NO2/0,5 är en bedömningsgrund för kommunalt dricksvatten och 
parametern ska ha ett värde under 1 för att dricksvattnet ska vara acceptabelt. 50 och 
0,5 är gränsvärdena för otjänliga halter nitrat och nitrit i kommunalt dricksvatten. 
Mängden kväve som är bundet i respektive molekyl av nitrat, nitrit och ammonium 
analyseras. Ammoniumkväve, nitratkväve och nitritkväve är de erhållna resultaten 
från analysen och ammonium, nitrat och nitrit är stökiometriskt omräknade från de 
erhållna resultaten. Detsamma gäller för fosfat och fosfatfosor. 
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Tabell 6. Analysresultat kemisk analys av rökgaskondensat KVV8. 

Analys Resultat Analys  Resultat 
Turbiditet [FNU] 0,75 Nitrat [mg/l] 0,93 
Färg [mg Pt/l] < 5,0 Nitratkväve [mg/l] 0,21 
TSS [mg/l] < 1,0 Nitrit [mg/l] 2,1 
pH 8,0 Nitritkväve [mg/l] 0,63 
Temperatur [°C] 22,2 NO3/50+NO2/0,5 [mg/l] > 1,0 
Alkalinitet [mg HCO3/l] 50 Natrium [mg/l] 3,2 
Konduktivitet [mS/m] 12 Kalium [mg/l] < 1,0 
Klorid [mg/l] 3,5 Kalcium [mg/l] 0,46 
Sulfat [mg/l] < 1,0 Järn [mg/l] < 0,020 
Fluorid [mg/l] < 0,20 Magnesium [mg/l] < 0,50 

COD-Mn [mg O2/l] 0,57 Mangan [mg/l] 0,0074 

Ammonium [mg/l] 15 Aluminium [mg/l] 0,015 

Ammonium-kväve [mg/l] 12 Koppar [mg/l] < 0,0010 

Fosfat [mg/l] 0,11 Totalhårdhet [°dH] < 0,15 

Fosfatfosfor [mg/l] 0,036   
  

Som jämförelsevärden till resultaten presenteras livsmedelsverkets gränsvärden för 
tjänligt dricksvatten i tabell 7. Riktvärden finns inte för alla analyserade parametrar. 
 

Tabell 7. Gränsvärden för tjänligt dricksvatten med anmärkning (LIVSFS 2015:3). 

Analys Acceptabelt värde 
Turbiditet [FNU] 1,5 
Färg [mg Pt/l] 15 
pH > 7,5 och < 9,0  
Konduktivitet [mS/m] 250 
Klorid [mg/l] 100 
Sulfat [mg/l] 100 
Fluorid [mg/l] 1,5 
COD-Mn [mg O2/l] 4 
Ammonium [mg/l] 0,5 
Koppar [mg/l] 0,2 
Nitrat [mg/l] 20 
Nitrit [mg/l] 0,1 
NO3/50+NO2/0,5 [mg/l] <0,1 
Natrium [mg/l] 100 
Kalcium [mg/l] 100 
Järn [mg/l] 0,2 
Magnesium [mg/l] 30 
Mangan [mg/l] 0,05 
Aluminium [mg/l] 0,1 
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Rökgaskondensatet håller en god kvalitet då alla jämförbara värdena, förutom 
ammonium och nitrit, understiger de rekommenderade gränsvärdena för dricksvatten. 
Som ytterligare en referensram kan resultaten i tabell 6 jämföras med uppskattade 
halter av några föroreningar i Bristaverkets rökgaskondensat före vattenreningen, 
vilka presenteras i tabell 8. Vid jämförelse av rökgaskondensatet i KVV8 och i 
Bristaverket var alla halter, förutom ammonium, lägre i KVV8 än de uppskattade 
värdena i Bristaverket. 
 
Tabell 8. Uppskattade halter av föroreningar i Bristaverkets rökgaskondensat (Elleby, 2015). 

Analys Värde  
TSS [mg/l] 1 
Klorid [mg/l] 5 
Sulfat [mg/l] 20 
Ammonium [mg/l] 9 
Kalcium [mg/l] 4,5 
Koppar [mg/l] 0,4 

	  
I kapitel 3.2 konstaterades det att vattnet bör hålla en viss kvalitet för att UV-ljus ska 
kunna användas som bekämpningsmetod. De kemiska parametrarna som, enligt Das 
(2002), påverkar UV-lampans effektivitet är vattnets absorbans, mängd suspenderat 
material, järn och hårdhet. Vattnets värden, för alla dessa parametrar, understiger de 
värden som är acceptabla för en effektiv UV-rening. 
 
Rökgaskondensatet har en tillräckligt hög kvalitet för att alla bekämpningsmetoder, 
som diskuteras i kapitel 3, bör uppnå god effektivitet. Då det har konstaterats att 
bekämpningsförmågan för klor kan minska när ammoniak/ammonium finns 
tillgängligt är risken för att ett överskott av klor tillsätts påtaglig. Dessutom ökar 
risken för bildandet av desinfektionsbiprodukter vid närvaro av ammoniak och när ett 
överskott av klor tillsätts. Slutligen är många bekämpningsmetoder pH-beroende, 
därmed kan pH behöva kontrolleras för att få maximal effekt ur metoden.  

8.4 Identifiering av mikroorganismer 
En DNA-analys har utförts av mikroorganismerna i rökgaskondensatet för att 
identifiera vilka arter vattnet innehåller. Genom att identifiera mikroorganismerna kan 
källan till problemet spåras samtidigt som mer hållbara lösningar på problemet kan 
sättas in. Därmed kan en DNA-analys vara till hjälp vid utvärdering av vilken 
bekämpningsmetod som är lämplig. Vattenprovet togs vid provtagningspunkten före 
UV. Analysen visade på att rökgaskondensatet innehöll för många olika arter av 
mikroorganismer för att laboratoriet skulle kunna identifiera de olika arterna.  

8.5 Utvärdering av UV-reaktorns effektivitet 
UV-reaktorns effektivitet har utvärderats genom att jämföra kvantitativa 
mikrobiologiska analysresultat från provtagningspunkterna före och efter UV. 
Resultaten presenteras i tabell 9. Odlingsbara mikroorganismer benämns med 1 och 
långsamväxande bakterier med 2. UV-reaktorn reducerar halten mikroorganismer 
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kraftigt. Alla mikroorganismer avdödas dock inte och därmed finns en risk för tillväxt 
av dessa senare i reningskedjan. Tre provtagningstillfällen visar på avvikande resultat; 
05/10/16, 18/10/16 och 02/12/16. Resultaten visar på en högre halt mikroorganismer 
efter UV än före UV. Troligen beror det på att proverna kontaminerats. Eftersom 
driftstörningarna varit få under period 2 samtidigt som halten mikroorganismer 
reduceras är UV-reaktorn en effektiv bekämpningsmetod på KVV8. Hur effektiv den 
är går dock inte fastställa då halten natriumhypoklorit ökats i rökgaskondensor och 
uppfuktare under samma period som UV installerats. 
 
Tabell 9. Resultat kvantitativ mikrobiologisk analys, provtagningspunkt före och efter UV. 1 

står för odlingsbara mikroorganismer och 2 för långsamväxande bakterier. 
 

Datum 
 

Före UV 1 
[CFU/ml] 

Före UV 2 
[CFU/ml] 

Efter UV 1 
[CFU/ml] 

Efter UV 2 
[CFU/ml] 

30/09/16 37 44 1 1 
03/10/16 250 140 18 18 
04/10/16 56 000 60 000 6 9 
05/10/16 450 470 530 600 
06/10/16 1 430 1 830 134 200 
07/10/16 170 230 4 6 
10/10/16 14 000 14 000 67 67 
11/10/16 950 1 300 77 88 
12/10/16 2 300 8 200 370 400 
13/10/16 1 200 1 400 6 7 
14/10/16 2 400 3 400 96 100 

17/10/16 230 270 <1 2 

18/10/16 120 140 170 170 

19/10/16 380 490 160 160 

20/10/16 470 480 6 10 

27/10/16 260 250 5 4 

31/10/16 270 310 3 3 

08/11/16 350 550 3 2 

15/11/16 520 1 000 98 190 
18/11/16 7 600 8 000 16 19 
22/11/16 6 400 6 500 2 2 
30/11/16 220 280 1 1 
02/12/16 30 140 120 150 
12/12/16 13 120 1 7 
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8.6 Utvärdering av bekämpningsmetoder 
Utvärderingen av bekämpningsmetoder bygger på resultat från litteraturstudien i 
kapitel 3 och erhållna resultat från den kemiska analysen av rökgaskondensatet samt 
DNA-analysen av mikroorganismerna. Som konstaterades i kapitel 8.3 håller 
rökgaskondensatet en tillräckligt hög kvalitet för att bekämpningsmetoderna som 
diskuterades i kapitel 5 bör ge en god effektivitet. Den enda parametern som talar mot 
vissa metoder är pH. De flesta metoders effektivitet varierar med pH. pH i skrubbern 
är cirka 6 och pH i början av kondensatreningen är cirka 8. I tabell 10 presenteras 
optimalt pH-intervall för olika metoder. Eftersom pH bör vara mindre än 4,7 för 
perättiksyra kan metoden troligen uteslutas. Övriga metoder har ett acceptabelt pH-
intervall för det specifika kondensatet på KVV8. 
 

Tabell 10. Optimalt pH-intervall för olika bekämpningsmetoder för mikroorganismer. 

Bekämpningsmetod pH 
Klor < 7,45 
Klordioxid 6-10 
UV oberoende 
Ozon oberoende 
Brom < 7 
Perättiksyra < 4,7 

 
Eftersom den mikrobiologiska aktiviteten varit låg under period 2, både vid 
provtagningspunkten före UV och efter UV, kan det konstateras att natriumhypoklorit 
och UV är en bra kombination på KVV8. Enligt litteraturstudien kan en kombination 
av klor och UV leda till en ökad produktion av desinfektionsbiprodukter. Därmed bör 
halten fritt klor analyseras i vattnet före UV och dessutom bör produktionen av 
desinfektionsbiprodukter analyseras. Då vattnet innehåller ammonium ökar risken för 
bildandet av desinfektionsbiprodukter ytterligare. 
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9 Diskussion 
Den biologiska aktiviteten var låg under period 2 med undantag för två dagar, 
04/10/16 och 10/10/16. De båda topparna uppmättes tidigt under driftsäsongen då 
driftparametrarna inte hade stabiliserats. Därmed kan inte topparna anses vara 
representativa för period 2. Vad topparna beror på är dock svårt att fastställa. 
Rökgaskondensorn och uppfuktaren driftsattes för säsongen 30/09/16, dagarna före 
cirkulerades vatten i systemet. Stillastående vatten ökar vanligen risken för tillväxt av 
mikroorganismer. Därmed finns en risk att mikroorganismerna gavs goda 
förhållanden för att växa då systemet då var varmt, fuktigt, relativt syrerikt och 
doseringen av natriumhypoklorit låg. För att härleda topparna till driftparametrar 
skulle en materialbalans kunna ställas upp för systemet, detta för att få en bild över 
hur lång tid det tar för vattnet i rökgaskondenseringssystemet att omsättas vid ett visst 
flöde. På så vis fås en uppfattning om hur lång fördröjning det är mellan att en 
driftparameter i rökgaskondenseringssystemet ändras tills denna kan avläsas i en 
förändrad mikrobiologisk aktivitet före UV-reaktorn. Svårigheten med att ta fram en 
materialbalans är att vatten tillkommer i systemet då ånga kondenserar, vilket gör 
materialbalansen komplex. En materialbalans har inte gjorts i denna studie, men kan 
vara intressant för framtida studier. 
 
Diagram 1 visar på att halten mikroorganismer minskade snabbt efter att doseringen 
av natriumhypoklorit ökades. Resultatet kan ha flera orsaker. En möjlig orsak är att 
halten natriumhypoklorit ökades till en tillräckligt hög nivå och den mikrobiologiska 
aktiviteten på så vis kan kontrolleras. Ytterligare en möjlig förklaring är att den 
mikrobiologiska aktiviteten har varit låg under period 2 på grund av att en annan 
förbränningsluft använts och att den höga halten mikroorganismer som noterades  
04/10/16 enbart var en engångsföreteelse. Då halten natriumhypoklorit legat stabil på 
5 ppm under period 2 är det svårt att fastställa om halten nu är tillräckligt hög, eller 
om den återigen kan sänkas. För att avgöra det behöver halten sänkas, samtidigt som 
den mikrobiologiska aktiviteten studeras och samma förbränningsluft används. 
 
Jämförelsen av driftparametrar mellan period 1 och 2 visade på att de största 
driftskillnaderna är val av förbränningsluft, ångeffekt, doseringsnivå av 
natriumhypoklorit, medeltemperatur på luften till uppfuktaren samt syrgashalt i 
rökgaserna in till rökgaskondenseringen. En diskussion kring doseringen av 
natriumhypoklorit har redan förts ovan, nedan följer en diskussion kring hur övriga 
driftparametrar kan påverka mikrobiologisk aktivitet. 
 
Vilken förbränningsluft som används bör ha en inverkan på miljön i uppfuktaren 
eftersom luften från bränslelagret troligen innehåller en stor mängd mikroorganismer 
då bränslelagret är fyllt med organiskt material. Därmed finns en risk att luften 
kontaminerar uppfuktaren och på så vis förvärrar de mikrobiologiska problemen. För 
att fastställa hur stor inverkan val av förbränningsluft har på mikrobiologisk aktivitet 
behöver del 2 av provprogrammet utföras med förbränningsluft från bränslelagret 
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istället för luft från pannhuset. Viktigt är då att doseringen av natriumhypoklorit hålls 
på samma nivå som under provprogrammets första del. Utfallet kan sedan analyseras 
på två olika sätt. Det första är direkt via kvantitativa mikrobiologiska prover. Det 
finns dock en risk att doseringen av natriumhypoklorit är för hög för att 
mikroorganismerna ska kunna överleva, även om fler kommer in i systemet via luften. 
Vilket skulle resultera i att ingen skillnad i mikrobiologisk aktivitet kan uppmätas. Ett 
alternativ är då att mäta halten fritt klor vid provtagningspunkten före UV. Om 
förbränningsluft från bränslelagret tillför systemet en högre halt mikroorganismer, 
vilka oxideras av natriumhypoklorit, bör halten fritt klor minska vid mätpunkten. Det 
sista alternativet förutsätter att det finns ett överskott av fritt klor från början. 
Mikroorganismer växer exponentiellt, därmed bör aktiviteten vara låg i början för att 
sedan öka när förbränningsluft från bränslelagret används. 
 
Om förbränningsluften från bränslelagret visas ha en negativ inverkan på miljön i 
uppfuktaren bör luften analyseras med avseende på mikrobiologisk aktivitet. Luften 
från bränslelagret passerar fyra parallellkopplade cykloner innan den går vidare till 
uppfuktaren, den renas därmed inte med avseende på små partiklar. Det vore därför 
intressant att analysera nyttan och kostnaden av att placera ett filter, på vägen till 
uppfuktaren, som luften får passera genom. Alternativt nyttan och kostnaden av att 
permanent använda förbränningsluft från pannhuset istället för från bränslelagret. 
 
Som redan har konstaterats i kapitel 8.2 leder mer frekventa laständringar, vilket var 
fallet under period 1, till att syrgashalten i rökgaserna in till kondensorn ökar. En ökad 
syrgashalt i rökgaserna borde även leda till en ökad syrgashalt i kondensorn, vilket 
ökar risken för mikrobiologisk aktivitet eftersom de analyserade mikroorganismerna 
var aeroba. En icke kontinuerlig drift borde därmed leda till större risk för ökad 
mikrobiologisk aktivitet. Därför kan en högre dos av natriumhypoklorit vara 
nödvändig vid perioder med mer frekventa laständringar. 
 
Analysen av syrgashalten i rökgaserna visade på att rökgaserna har en syrgashalt om 
cirka 1-3 % vid normal drift. Därmed borde syrgashalten vara relativt låg i 
rökgaskondensorn. Rökgaskondensorn och uppfuktaren är sammanlänkade med ett 
vattenlås där kondensat från uppfuktaren vandrar ned till rökgaskondensorn. Eftersom 
uppfuktaren innehåller förbränningsluft med en hög syrgashalt höjs 
rökgaskondensatets syrgashalt i uppfuktaren, vilket även borde höja syrgashalten i 
rökgaskondensorn. Om inte rökgaskondensorn och uppfuktaren varit sammanlänkade 
hade troligen syrgashalten varit lägre i rökgaskondensorn och därmed borde även 
risken för en hög mikrobiologisk aktivitet vara lägre. Därför ökar risken för problem 
med mikroorganismer med en uppfuktare sammanlänkad med rökgaskondensorn. För 
framtida studier vore det intressant att studera syrgashalten i olika delar av 
rökgaskondenseringsanläggningen, med och utan uppfuktaren i bruk.  
 
Under period 2 var medeltemperaturen av förbränningsluften in till uppfuktaren något 
högre vid jämförelse med period 1. Hur stor inverkan det har på den mikrobiologiska 
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aktiviteten i systemet är svårt att besvara utan att samtidigt föra en diskussion kring 
vilken typ av mikroorganismer uppfuktaren innehåller. Eftersom systemet visades 
innehålla en stor mängd olika mikroorganismer förändrar troligen inte en höjd 
temperatur den mikrobiologiska aktiviteten kvantitativt. Troligen ökar istället 
dominansen av mikroorganismer som trivs vid varmare förhållanden. Den högre 
temperaturen under period 2 är, som tidigare nämnt, troligen en direkt effekt av att 
förbränningsluft använts från pannhuset istället för bränslelagret. 
 
Många av driftparametrarna som analyserats har inte kunnat härledas till 
mikrobiologisk aktivitet eftersom halten mikroorganismer varit låg samtidigt som de 
flesta driftparametrar varit relativt konstanta. Flera driftparametrar varierar direkt med 
ångeffekten (lasten), vilket var väntat. Exempelvis uppfuktningsgrad, kondensatflöde 
samt syrgashalt och fukthalt i rökgasen. Då ångeffekten minskade, minskade även 
uppfuktningsgraden, kondensatflödet och fukthalten medan syrgashalten ökade. 
Därmed räcker det troligen med att analysera ångeffekten då det är känt hur 
uppfuktningsgraden, kondensatflödet, fukthalten och syrgashalten varierar med 
ångeffekten. 
 
Den kemiska analysen av rökgaskondensatet visade på att vattnet som går ut från 
rökgaskondenseringsanläggningen höll bra kvalitet och att UV är en bra 
bekämpningsmetod på KVV8. Även de kvantitativa mikrobiologiska analyserna vid 
provtagningspunkterna före och efter UV visade på en god effektivitet. Viktigt att 
poängtera är dock att UV inte avlägsnade alla mikroorganismer. Därmed finns en risk 
att de mikroorganismer som UV-reaktorn släpper igenom växer till senare i 
reningskedjan och då kvarstår problemen trots reaktorns effektivitet. En hög halt 
mikroorganismer har noterats senare i reningskedjan, ex i RO-matarvattentank, trots 
att provsvaren visat på låga nivåer efter UV. Dessutom finns, som tidigare nämnt, en 
risk att det är en typ av mikroorganismer som kommer från rökgaskondenseringen 
och en annan typ av mikroorganismer som tillkommer senare i reningskedjan. Om 
problemen återkommer bör denna risk utvärderas, exempelvis genom DNA-analys av 
mikroorganismer före UV och en likadan analys senare i reningskedjan. 
 
När det kommer till val av bekämpningsmetod finns idag ingen metod som är riskfri 
ur ett miljömässigt perspektiv. Det finns inte heller någon metod som kan sägas ha en 
högre effektivitet, än natriumhypoklorit, på KVV8 utan vidare undersökningar. Starkt 
oxiderande kemiska bekämpningsmetoder leder till en högre produktion av 
desinfektionsbiprodukter samtidigt som ett överskott krävs då en stor mängd 
förbrukas vid oxidation av andra ämnen. Därav vore en mer selektiv metod än klor 
bättre, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Eftersom 
DNA-analysen visade på att rökgaskondensatet innehåller många olika typer av 
mikroorganismer är det dock viktigt att bekämpningsmedlet inte är selektivt med 
avseende på typ av mikroorganism, utan typ av ämne. 
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Då verkningsgraden vid bekämpning med klor är beroende av vattnets pH och 
sammansättning är risken stor att natriumhypoklorit idag överdoseras. Det är viktigt 
att hålla doseringen till ett minimum för att spara på resurser och för att undvika 
desinfektionsbiprodukter. Förbrukningen av biocider och även produktionen av 
desinfektionsbiprodukter kan minimeras genom att använda en förbehandling, 
exempelvis ozon eller aktivt kol. Flerstegsteknik vid desinficering skulle kunna leda 
till ökad verkningsgrad, minskad produktion av desinfektionsbiprodukter och minskat 
doseringsbehov av biocider. Därmed är flerstegsteknik något som borde utvärderas 
för att optimera bekämpning i rökgaskondenseringssystem.  Den bästa metoden för att 
minimera problemen orsakade av mikroorganismer skulle dock självfallet vara att 
identifiera problemets orsak och angripa problemet vid källan. 

9.1 Metoddiskussion 
När det kommer till val av driftparametrar hade det varit intressant att analysera 
ytterligare några fler parametrar, exempelvis syrgashalten i olika delar av 
rökgaskondenseringssystemet. Eftersom de analyserade mikroorganismerna var 
aeroba är det möjligt att källan till problemet skulle kunna identifieras genom att 
analysera syrgashalten i olika delar av systemet. 
 
Eftersom enbart en kemisk analys av rökgaskondensatet och en DNA-analys utförts 
på mikroorganismerna ställs stora krav på att provet tagits vid ett normalläge. När 
provet för den kemiska analysen togs hade anläggningen stoppats en vecka tidigare. 
Anläggningen hade sedan varit i drift med full effekt under cirka tre dagar. För att 
avgöra om tre dagar var tillräckligt lång tid för att systemet skulle vara stabilt krävs 
antingen en materialbalans eller ytterligare provtagning och analys. DNA-provet togs 
då systemet hade varit relativt konstant under en längre tid, vilket därmed borde 
kunna klassas som ett normalläge. 
 
En svaghet med analysen är att driftparametrarnas värde ej har kunnat påverkas och 
att det därmed inte går att fastställa statistiskt signifikanta samband. Det hade dock 
varit svårt att utforma analysen annorlunda eftersom systemet är stort och eftersom 
analysen utfördes under driftsäsong. Trots att resultaten inte är generaliserbara bidrar 
studien till förståelse för de informationsluckor som saknas för att hitta en hållbar 
lösning på mikrobiologisk aktivitet i rökgaskondenseringssystem. 
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10 Slutsatser 
Uppfuktarens inverkan på mikrobiologisk aktivitet i rökgaskondenseringssystemet på 
KVV8 har utvärderats genom att analysera mikrobiologiska provsvar och 
driftparametrar. Dessutom har en litteraturstudie utförts för att utvärdera olika 
bekämpningsmetoder utifrån verkningsgrad, ekonomi och miljömässig hållbarhet. 
Som tidigare nämnts visar resultaten enbart på trender, ej på statistiskt signifikanta 
samband. Nedan sammanfattas slutsatserna av studien. 
 
De kvantitativa mikrobiologiska vattenproverna visade på låga halter under perioden 
då arbetet utfördes. Dessutom var driftproblemen, orsakade av mikroorganismer, få 
under perioden. Den biologiska aktiviteten var därmed låg under hösten 2016. 
Eftersom vattenanalyserna visade på låg mikrobiologisk aktivitet för hösten 2016 var 
möjligheterna till att hitta samband mellan driftparametrar och mikrobiologiska 
provsvar begränsade. Driftparametrarna uppfuktningsgrad, förbränningsluft, 
ångeffekt, bränsle, flöde av kondensat till rening, rökgastemperaturer, 
lufttemperaturer, kondensattemperatur samt fukthalt och syrgashalt i rökgasen har inte 
kunnat knytas till mikrobiologisk aktivitet. Det innebär inte att dessa parametrar ej har 
en inverkan på mikrobiologisk aktivitet. Fler studier krävs för att kunna utesluta 
driftparametrarna. Ett samband mellan dosering av natriumhypoklorit och 
mikrobiologisk aktivitet har dock identifierats. Resultaten pekar på att vid en 
tillräckligt hög doseringen av natriumhypoklorit minskar den mikrobiologiska 
aktiviteten snabbt. Doseringen av natriumhypoklorit har en stor inverkan på miljön i 
uppfuktaren och behöver vara tillräckligt hög för att den mikrobiologisk aktivitet ska 
kunna kontrolleras. 
 
Då den mikrobiologiska aktiviteten var låg under hösten 2016 har driftförhållanden 
under perioden jämförts med driftförhållanden under våren 2016, då den 
mikrobiologiska aktiviteten var hög. De identifierade driftskillnaderna var: 
 

• Förbränningsluft  
• Dosering av natriumhypoklorit 
• Ångeffekt/ laständring 
• Syrgashalt i rökgaserna in till rökgaskondenseringen 
• Förbränningsluftens temperatur in till uppfuktaren 

 
Syrgashalten har visats vara direkt beroende av ångeffekten/ laständring. På samma 
sätt var förbränningsluftens temperatur in till uppfuktaren direkt beroende av 
förbränningsluften. Eftersom syrgashalten och förbränningsluftstemperaturen var 
direkt beroende av övriga parametrar, var de tre största driftskillnaderna följande: 
 

• Förbränningsluft 
• Dosering av natriumhypoklorit 
• Ångeffekt/laständring 
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Det är troligt att den höga mikrobiologiska aktiviteten under våren 2016 beror på 
någon av de tre driftskillnaderna ovan. Vilken förbränningsluft som används har en 
direkt inverkan på miljön i uppfuktaren. Därmed bör förbränningsluften även ha en 
inverkan på den mikrobiologiska aktiviteten då bränslelagret är fyllt med organiskt 
material. För att kunna fastställa om det finns ett samband mellan val av 
förbränningsluft i uppfuktaren och mikrobiologisk aktivitet behöver undersökningen 
fortgå med förbränningsluft från bränslelagret istället för pannhuset, med samma 
doseringsnivå av natriumhypoklorit. Om förbränningsluften visas ha en inverkan på 
mikrobiologisk aktivitet i systemet bör nyttan och kostnaden av att antingen installera 
ett filter mellan bränslelagret och uppfuktaren eller att permanent använda 
förbränningsluft från pannhuset utvärderas. 
 
Inget samband mellan uppfuktningsgrad och mikrobiologiska provsvar har upptäckts. 
Uppfuktningsgraden har inte heller varierat nämnvärt mellan de två analyserade 
perioderna. Därmed har driftparametern ”uppfuktningsgrad” inte kunnat knytas till 
mikrobiologisk aktivitet på KVV8. Flera andra driftparametrar har dock en direkt 
inverkan på miljön i uppfuktaren, inte minst driftparametrarna som varierade mellan 
perioderna; dosering av natriumhypoklorit, val av förbränningsluft och 
ångeffekt/laständring. Därmed kan inte mikrobiologisk aktivitet i rökgas-
kondenseringssystemet anses oberoende av uppfuktaren, även om uppfuktningsgraden 
ej kunnat knytas till problemet. Huruvida den mikrobiologiska aktiviteten skulle vara 
lägre utan uppfuktaren går inte att besvara utan vidare undersökningar. Tidigare 
studier pekar på att problem med mikrobiologisk aktivitet kan förvärras med en 
uppfuktare i bruk, även om problemet troligen hade existerat även utan uppfuktaren. 
 
Bekämpningsmetoderna som har analyserats i rapporten är; klor, UV, klordioxid, 
ozon, brom, perättiksyra, Kuriverter IK 110 och nanomaterial. Rökgaskondensatet 
visades vara tillräckligt rent för att alla metoder som analyserats bör vara effektiva 
med avseende på mikroorganismer. Ingen av de studerade metoderna är dock riskfria 
ur ett miljömässigt perspektiv. De flesta biocider som används idag är starkt 
oxiderande, vilket gör att ett överskott doseras för att få en god effektivitet då en stor 
del åtgår i sidoreaktioner. Samtidigt är det viktigt att hålla doseringen till ett minimum 
för att spara på resurser och för att undvika produktion av desinfektionsbiprodukter. 
Förbrukningen av biocider och även desinfektionsbiprodukter kan minimeras genom 
att använda en mer selektiv metod eller genom att använda en 
förbehandling/flerstegsteknik. Flerstegsteknik vid desinficering skulle kunna leda till 
ökad verkningsgrad, minskad produktion av desinfektionsbiprodukter, minskat 
doseringsbehov av biocider och minskad risk för resistens hos mikroorganismer. 
Viktigt att understryka är att den mest hållbara lösningen, både ekonomiskt och 
miljömässigt, är att utreda roten till problemet och angripa problemet direkt vid 
källan.   
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11 Förslag till vidare studier  
Då få studier gjorts på området finns många informationsluckor att fylla. Genom 
denna studie har flera frågor som kräver vidare forskning identifierats. Vidare studier 
krävs för att fastställa uppfuktningens inverkan på mikrobiologisk aktivitet i rökgas-
kondenseringssystem och i kapitel 9 och 10 har förslag till vidare studier diskuterats. 
Framtida studier bör analysera:  
 

• hur stor inverkan val av förbränningsluft har på mikrobiologisk aktivitet 
genom att inleda del 2 av provprogrammet 

• luften från bränslelagret samt luften från pannhuset och jämföra dessa med 
avseende på mikroorganismer 

• nyttan och kostnaden av att installera ett filter mellan bränslelagret och 
uppfuktaren (om förbränningsluften visas ha en inverkan på mikrobiologisk 
aktivitet) 

• nyttan och kostnaden av att permanent använda förbränningsluft från 
pannhuset istället för luft från bränslelagret (om förbränningsluften visas ha en 
inverkan på mikrobiologisk aktivitet) 

• syrgashalten i olika delar av rökgaskondenseringsanläggningen för att spåra 
källan till problemet med mikrobiologisk aktivitet 

• om det är samma typ av mikroorganismer som kommer från 
rökgaskondenseringen, som finns senare i kondensatreningskedjan 

• optimal doseringsnivå av natriumhypoklorit för att minimera risk för 
överdosering och för bildande av desinfektionsbiprodukter 

• alternativa bekämpningsmetoder på grund av risken för överdosering av 
biocider och utvecklande av resistens hos mikroorganismer 

• nyttan av att använda flerstegsteknik vid desinficering  



	   	  

48	  
	  

12 Referenslista  
American Combustion Industries, Inc. (2013). Condensing Boilers. Hämtad 2017-01-

25 från: http://www.aciindustries.com/boiler.htm 
Axby, Gustafsson, Nyström och Johansson. (2000). Studie av rökgaskondensering för 

biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar. Rapport/Värmeforsk: 719 
Burns. (2009). Ozone. I Veatch Corporation. White’s Handbook of Chlorination and 

Alternative Disinfectants. John Wiley & Sons: Hoboken, 767-844 
Christian Berner AB. (2012). WEDECO UV-system serie Spektron e [Faktablad] 
Das. (2002). Disinfection. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology 
Deng, Huang och Wang. (2014). Effects of Combined UV and Chlorine Treatment on 

the Formation of Trichloronitromethane from Amine Precursors. Environmental 
Science & Technology. Vol. 45 (5), 2697-2705 

Elleby. (2015). Användning av anlagd våtmark före efterpolering av rökgaskondensat 
– en studie vid Brista kraftvärmeverk i Sigtuna. Examensarbete/Uppsala 
Universitet 

Environmental Protection Agency. (1994). R.E.D. FACTS 2,2-dibromo-3-nitrilo-
propionamide (DBNPA) [Faktablad] 

Europeiska kommissionen. (2016). Om hållbar användning av biocider enligt artikel 
18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om 
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 
Rapport/Europeiska kommissionen: 151 

Flemming och Wingender. (2010). The biofilm matrix. Nature Reviews. Vol. 8(9), 
623-633 

Fortum. (2016). Fakta om biokraftvärmeverket. Hämtad 2016-10-04 från: 
http://www.fortum.com/countries/se/kampanjer/biobransle-
vartan/pages/default.aspx 

Fortum 2. (2016). Informationsmaterial. Hämtad 2016-12-26 från: 
http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/energi-
produktion/varmeproduktion-och-kraftvarme/nytt-
kraftvarmeverk/informationsmaterial/pages/default.aspx 

Gehr, Wagner, Veerasubramanian och Payment. (2003). Disinfection efficiency of 
peracetic acid, UV and ozone after enhanced primary treatment of municipal 
wastewater. Water Research, Vol. 37 (19), 4573-4586 

Goldman och Green (red). (2009). Practical Handbook of Microbiology. 2. Uppl. 
Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group 

Goldschmidt, Ekdahl och Hellman. (2009). Utvärdering av erfarenheter av 
membranteknik för rening av rökgaskondensat. Rapport/Värmeforsk: 1089 

Goldschmidt, Wiig och Lord. (2015). Minskning av ammoniumhalt i 
rökgaskondensat. Rapport/Energiforsk: 194 

Hoehn, Shorney-Darby och Neemann. (2009). Chlorine Dioxide. I Veatch 
Corporation. White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. 
John Wiley & Sons: Hoboken, 700-757 



	   	  

49	  
	  

Hunter och Jiang. (2009). Bromine, Bromine Chloride, BCDMH and Iodine. I Veatch 
Corporation. White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. 
John Wiley & Sons: Hoboken, 848- 889 

Hunter och Townsend. (2009). Ultraviolet Light. I Veatch Corporation. White’s 
Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. John Wiley & Sons: 
Hoboken, 893- 970 

Jeppesen, Hansson, Cederfäldt och Axby. (2007). Legionella i luftuppfuktare. 
Rapport/Värmeforsk: 1016 

Jernkontorets energihandbok. (2014). Värmevärde. Hämtad 2016-12-07 från: 
http://www.energihandbok.se/varmevarde/  

Kemikalieinspektionen. (2012). Desinfektionsmedel. Hämtad 2012-12-22 från: 
http://www3.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-
produkter-och-branscher/Desinfektionsmedel/ 

Kemikalieinspektionen. (2010). DBNPA 100 PTECH. Hämtad 2016-11-01 från: 
http://webapps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Produkt/Details
?produktId=11274&produktVersionId=11274 

Kobylinski och Bhandari. (2009). Chlorination of Wastewater. I Veatch Corporation. 
White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. John Wiley & 
Sons: Hoboken, 326-361 

Kobylinski och Bhandari. (2009). Disinfection of Wastewater. I Veatch Corporation. 
White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. John Wiley & 
Sons: Hoboken, 363-400 

Kurita. (2012). RO Chemical Kuriverter. Tokyo: Kurita Water Industries LTD 
[Faktablad] 

Kurita 1. (2016). Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/20016, Artikel 
31, Kuriverter IK 110 47019. Göteborg: Kurita Europé GmbH 
[Säkerhetsdatablad] 

Kurita 2. (2016). Press release Kurita’s biofilm control agent for membrane systems: 
Kuriverter IK-100. Ludwigshafen: Kurita Europé GmbH [Faktablad] 

Kvarnbrink. (2014). Bakterietillväxt i RGK och återföring av kondensat. 
Examensarbete/Örebro universitet 

Li, Mahendra, Lyon, Brunet, Liga, Li och Alvarez. (2008). Antimicrobial 
nanomaterials for water disinfection and microbial control: Potential 
applications and implications. Water Research. Vol. 42 (18), 4591-4602 

Lindberg. (2014). Utveckling av rökgaskondenseringsmodell för kraftvärmeverk. 
Examensarbete/Umeå universitet  

Linde. (1997). Miljökonsekvenser vid rökgaskondensering. Examensarbete/ KTH 
LIVSFS 2015:3.	  Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 

2001:30) om dricksvatten 
Machado Vila och Rozental (2016). Biofilm Formation as a Pathogenicity Factor of 

Medically Important Fungi. I Sultan (Red.). Fungal Pathogenicity. InTech, 
kapitel 1 



	   	  

50	  
	  

Nagaraja, Skillman, Xie, Jiang, Ho och Li. (2016). Investigation of compounds that 
degrade biofilm polysaccharides on reverse osmosis membranes from a full scale 
desalination plant to alleviate biofouling. Desalination. Vol. 403, 88-96 

Naturvårdsverket. (2005). Förbränningsanläggningar för energiproduktion inklusive 
rökgaskondensering (utom avfallsförbränning) [Faktablad] 

Naturvårdsverket. (1993). Rökgaskondensering [Faktablad] 
Radscan. (2015). Värtan KVV8. Hämtad 2016-10-05 från: http://www.radscan.se/en-

GB/projects/v%C3%A4rtan-kvv8-26403025 
Randtke. (2009). Chemistry of Aqueous Chlorine. I Veatch Corporation. White’s 

Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. John Wiley & Sons: 
Hoboken, 68-161 

Sorlini, Gialdini, Biasibetti och Collivignarelli. (2014). Influence of drinking water 
treatments on chlorine dioxide consumption and chlorite/chlorate formation. 
Water Research. Vol. 54, 44-52 

Threestrand. (2016). Water Treatment Tech Overview. Hämtad 2016-12-29 från: 
http://threestrandstl.com/overview/  

Tjus. (2014). Biociders spridning i miljön och deras hälso- och miljörisker. 
Rapport/Naturvårdsverket: 6634 

Unical. (2017). What is the difference between a condensing boiler and a non-
condensing or conventional boiler?. Hämtad 2017-01-25 från: 
http://www.unicalboiler.com/after-sale-service/faqs/510/what-is-the-difference-
between-a-condensing-boiler-and-a-non-condensing-or-conventional-boiler 

Univar. (2011). Natriumhypokloritlösning…% aktivt klor [Säkerhetsdatablad] 
Zeng, McCarthy, Deletic och Zhang. (2015). Silver/Reduced Graphene Oxide 

Hydrogel as Novel Bactericidal Filter for Point-of-Use Water Disinfection. 
Advanced Functional Materials. Vol. 25 (27), 4344-4351  



	   	  

51	  
	  

Bilaga 1 – processutformning KVV8 
Figur 16 är en översiktsbild av processutformningen på KVV8. Rektangeln numrerad 
1 illustrerar vattenlåset, vilket reglerar flödet av rökgaskondensat mellan uppfuktare 
och rökgaskondensor. 
	  

 
Figur 16. Processutformning KVV8, översiktsbild.   
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Bilaga 2 – specifikation kemisk analys  
Den kemiska analysen som utfördes av rökgaskondensatet var Eurofins analyspaket 
”Syrauppslutna metaller (tidigare SLV nivå 3)” och ”Suspenderade ämnen i vatten”. 
En specifikation av analyspaketen presenteras i tabell 11. Ur specifikationen framgår 
metodteknik och mätosäkerhet för analyserna. 
 

Tabell 11. Specifikation kemisk analys av rökgaskondensat. 

Namn Metodteknik Mätosäkerhet [%] 
COD-Mn Spektrofotometri 20 
Aluminium Al (uppslutet) ICP-MS 25 
Järn Fe (uppslutet) ICP-AES 20 
Kalium K (uppslutet) ICP-AES 20 
Kalcium Ca (uppslutet) ICP-AES 15 
Koppar Cu (uppslutet) ICP-MS 20 
Magnesium Mg (uppslutet) ICP-AES 20 
Mangan Mn (uppslutet) ICP-MS 15 
Natrium Na (uppslutet) ICP-AES 20 
Ammonium-kväve (NH4-N) Spektrofotometri 15 
Nitrat-kväve (NO3-N) Spektrofotometri  20 
Nitrit-kväve (NO2-N) Spektrofotometri 15 
Ammonium - 15 
Nitrit (NO2) - 15 
Nitrat (NO3) - 20 
NO3/50+NO2/50 -  - 
Fosfatfosfor (PO4-P) Spektrofotometri (NDIR) 15 
Fosfat (PO4) - 30 
Fluorid Spektrofotometri 25 
Klorid Elektrolytisk detektion 10 
Sulfat Nefelometri 15 
Konduktivitet Konduktometri 10 
Alkalinitet Titrimetri 10 
pH Elektrometri 0,2 
Turbiditet Titrimetri 20 
Suspenderade ämnen Gravimetri 35 
Färg Spektrofotometri 20 
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Bilaga 3 – mätpunkter driftparametrar  
I tabell 12 presenteras mätpunkten för alla analyserade driftparametrar. Variabel-
namnet är namnet på parametern i driftsystemet. Vissa driftparametrar kunde hämtas 
vid fler än en mätpunkt. I de fallen har driftdata hämtats ut vid flera mätpunkter och 
sedan har ett medelvärde beräknats, se exempelvis driftparametern lufttemperatur till 
uppfuktare (referensnummer 11). 
 

Tabell 12. Referensnummer och variabelnamn för de analyserade driftparametrarna. 

Referensnummer Variabelnamn Driftparameter  
1 

 
Uppfuktningsgrad  

2 
 

Val av förbränningsluft  
3 

 
Ångeffekt (laständring) 

4 
 

Flis 
4 

 
Kol 

5 
 

Dosering av natriumhypoklorit 
6 

 
Flöde av kondensat till rening  

7 
 

Rökgastemperatur till kylare  
8 

 
Rökgastemperatur till skrubber  

8 
 

Rökgastemperatur till skrubber  
9 

 
Rökgastemperatur från skrubber 

10 
 

Temperatur kondensat före kylare 
11 

 
Lufttemperatur till uppfuktare  

11 
 

Lufttemperatur till uppfuktare  
11 

 
Lufttemperatur till uppfuktare  

12 
 

Lufttemperatur från uppfuktare 
13 

 
Fukthalt i rökgas före RGK 

14 
 

Syrgashalt i rökgas före RGK 

 


