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Sammanfattning 
Fiskeby Board AB har investerat i ett nytt anaerobt reningssteg som ska minska företagets utsläpp 

och som en positiv bieffekt producera biogas. Syftet med arbetet är att presentera åtgärdsförslag 

som kan förbättra kvalitén på Fiskebys processavloppsvatten då det ska användas som inflöde till det 

nya anaeroba reningssteget vars krav processavloppsvattnet inte uppfyller idag. Åtgärdsförslagen ska 

medföra en ökad temperatur på Fiskebys processavloppsvatten samt en minskad mängd 

suspenderade ämnen i processavloppsvattnet. För att åstadkomma dessa åtgärdsförslag har 

mätningar, beräkningar, intervjuer och diskussioner med personal, en litteraturstudie, kartläggning 

av Fiskebys vatten etc. genomförts. Från detta togs tre åtgärdsförslag fram: 

 Åtgärdsförslag 1: Höja temperaturen på processavloppsvatten med befintlig energi på 

Fiskeby 

 Åtgärdsförslag 2: Minska SÄ i processavloppsvatten med ny reningsutrustning 

 Åtgärdsförslag 3: Säkerställa temperaturen på processavloppsvatten med omkoppling av 

processvattnet 

I åtgärdsförslag 1 kan sex kylvattenflöden kopplas om till en ny spolvattentank som ersätter dagens 

spolvatten. Detta medför en ökad energi i spolvattnet och därmed i systemet som helhet 

motsvarande en medeleffekt av cirka 1000 kW. Positiva bieffekter är en minskad 

färskvattenförbrukning med 60-70 m3/h (25 %) vid kartongmaskinen, en kostnadsbesparing på 

bromicidanvändningen med cirka 50 000 SEK/år till följd av minskad färskvattenförbrukning samt 

minskade utsläpp av kemiskt syreförbrukande ämnen till följd av den minskade 

färskvattenförbrukningen. I åtgärdsförslag 1 kan även 960 kW överföras från returvattnet till 

tätningsvattnet med hjälp av en plattvärmeväxlare. Detta medför en ökad energi i tätningsvattnet 

och i sin tur en ökad energi i vattensystemet som helhet. Båda åtgärderna i åtgärdsförslag 1 är av 

intresse perioden 1 november – 1 maj då ett effektbehov finns för att erhålla 35 °C på 

processavloppsvattnet. Kostnaden för att genomföra åtgärderna är inte undersökt. 

I åtgärdsförslag 2 presenteras en bågsil och en trumsil som höjer filtreringsgraden från dagens 4 mm 

till 0,5 mm och på så sätt förbättrar Fiskebys rening av vatten. Kostnaden för en bågsil med 

kringutrustning är cirka 330 000 SEK och för en trumsil cirka 560 000 SEK. För att minska mängden 

tungrejekt som hamnar i skivfiltret kan en rundsandfångare eller skrotfälla installeras. Priset för en 

rundsandfång och skrotfälla som är dimensionerade för Fiskebys flöden är cirka 270 000 SEK vardera. 

Pilotförsök på respektive reningsutrustning måste genomföras för att erhålla mer specifika resultat 

på hur mycket utrustningen renar Fiskebys vatten. 

I åtgärdsförslag 3 kan en plattvärmeväxlare installeras som överför cirka 1800 kW till 

processavloppsvattnet för att säkerställa en ständig temperatur på 35 °C. Det negativa med detta 

åtgärdsförslag är att värmeeffekten tas från processvattnet som direkt påverkar systemtemperaturen 

och företagets lönsamhet. 

Fiskeby bör därför påbörja ett projekteringsarbete med åtgärdsförslag 1 och parallellt utföra 

pilotförsök på ny reningsutrustning i form av en bågsil eller trumsil. 
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Abstract 
Fiskeby Board AB has invested in a new anaerobic treatment plant that will lower their emissions and 

as a positive side effect produce biogas. The aim of this project is to present several measures that 

will improve the quality of Fiskeby’s process wastewater as it will serve as the inflow to the new 

anaerobic treatment plant and is at the moment not fulfilling the specified requirements set by the 

anaerobic treatment plant. The measures will lead to a temperature increase of Fiskeby's process 

wastewater and a lower amount of suspended solids in the process. To achieve these measures 

discussions and interviews with staff, a literature study, calculations, measurements  and a survey of 

Fiskeby’s water system have been carried out. 

 Proposal 1: Increase the temperature of the process wastewater by using existing energy on 

Fiskeby 

 Proposal 2: Lower the amount of suspended solids in the process wastewater with new 

treatment equipment 

 Proposal 3: Secure the temperature of the process wastewater by using the process water 

In proposal 1, six cooling water flows can be switched to a new rinsing water tank that will replace 

the existing rinsing water. This would lead to an increased amount of energy in the rinsing water 

corresponding to an average power of 1000 kW that will affect the whole water system. In addition 

to this the fresh water consumption will decrease by 60-70 m3/h or around 25 % of the total fresh 

water use at ”kartongmaskin1”. A lower amount of bromocid used leads to a saving of 50 000 

SEK/year due to the lower fresh water consumption. The lower fresh water consumption also leads 

to lower COD-emissions (chemical oxygen demand). In proposal 1, 960 kW heat can also be 

exchanged from the return water to the sealing water with a plate heat exchanger. This would 

increase the energy in the sealing water but also increase the energy in the whole water system. 

Both the cooling water proposal and the heat exchanger proposal are of interest from 1st of 

November – 1st of May when a heat demand is occurring on the process waste water to reach 35 °C. 

The costs to implement these proposals have not been further investigated. 

In proposal 2 a static screen and a drum filter that increases the rate of filtration from the existing 4 

mm to 0,5 mm and improves Fiskeby’s treatment process of water are presented. The cost of a static 

screen is around 330 000 SEK and for a drum filter around 560 000 SEK. To lower the amount of 

heavy particles that ends up in the disc filter a metal trap or a grit trap can be installed. The cost for a 

grit trap and metal trap that suits Fiskeby is around 270 000 SEK each. To present more detailed 

results on how much the equipment cleans the water, a pilot test is needed. 

In proposal 3 a plate heat exchanger can be installed and exchange approximately 1800 kW to the 

process wastewater and thereby secure a temperature of 35 °C for the whole year. The negative part 

with this proposal is that the heat is taken from the process water which directly affects the system 

temperature and the profit. 

Fiskeby should therefore begin a design work with proposal 1 and in parallel conduct a pilot test on a 

static screen or a drum filter from proposal 2.  
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Förord 
Detta examensarbete är vårt avslutande moment i utbildningen civilingenjör i maskinteknik vid 

Linköpings tekniska högskola. Arbetet har genomförts på Fiskeby Board AB, en kartongproducerande 

industri i Norrköping. Arbetets storlek är 60 poäng, 30 poäng vardera och har genomförts från januari 

till juni 2014. 

Handledningen från Fiskeby har Magnus Johanson, teknisk processutvecklare på Fiskeby Board AB, 

ansvarat för. Mats Söderström har varit handledare från Linköpings tekniska högskola. Vi vill tacka 

båda handledarna för den kunskap och de råd som hjälpt oss genomföra detta examensarbete. 

Utöver det vill vi även tacka all personal på Fiskeby som hjälp oss genomföra detta examensarbete, 

ett speciellt tack till Lars-Åke Nilsson som hjälpt oss med all sin kunskap om Fiskebys vattensystem. 

Linköping, maj 2014 

Nicklas Jonsson & Jonas Kronqvist 
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Förkortningar 
  
BOD Biokemiskt syreförbrukande ämnen 

 
BV Bakvatten 

 
COD Kemiskt syreförbrukande ämnen 

 
FBP Fastbränslepanna 

 
HA Huvudavlopp 

 
KM1 Kartongmaskin 1 

 
MS Mittskikt, kartong 

 
Nm3 Normalkubikmeter 

 
SS Sparskikt, kartong 

 
SÄ Suspenderade ämnen 

 
TOC Totalt organiskt kol 

 
UASB Upflow anaerobic sludge bed 

 
US Underskikt, kartong 

 
ÖS Överskikt, kartong 
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Definitioner och utrustning 
  
Accept Material som passerar reningsutrustning och inte sorteras som 

rejekt. 
 

CODborttagen Mängd COD som tagits bort efter en viss process. 
 

CODlöslig Mängden COD som är löst i mediet. 
 

Granuler Svarta kulor bestående av mikroorganismer som producerar 
biogas i syrefri miljö. 
 

Injekt 
 

Inkommande material 

Kanalvattenkar 
 

Uppsamlingskar för smetvatten 

Koncentration 
 

Annat sätt att utrycka torrhalt i papper- och massaindustrin. 

Merifilter Skivfilter från företaget Meri. 
 

MS-BV Torn, bakvattenbuffert och 
utskottstorn 
 

Tankar med olika innehåll och volym som bland annat används 
för att nivåreglera andra tankar och utjämna flödesvariationer. 

MS-trumma 
 

Trumma för lösning av returfiber i vatten. 

Parshallränna Mätränna med bestämd tvärsnittsarea för flödesmätning. 
 

Polymer/polymerberedare Långa molekylkedjor som tillsätts i vatten för flockning av 
suspenderade ämnen. 
 

Rejekt Sorteras ut av reningsutrustning och är berikat på 
föroreningar. 
 

Rejektsorter Mekanisk reningsutrustning. 
 

Smet Samlingsnamn för bestrykningsämnen. 
 

Smetloop Ett annat ord för smetvattensystemet. 
 

Sommersville Koncentrationstest 
 

Sprits/spritsar Sprutanordning för vatten, används ofta till att rena utrustning 
 

Torrhalt Förhållandet i procent mellan torrsubstansen och hela provet. 
Exempelvis fibervikt i en massa. 
 

Tungrejekt Rejekt med tunga föroreningar som sjunker i vatten 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I takt med att papper- och massaindustrin ökar sina produktionsvolymer för att öka lönsamheten 

ökar också kravet på nyare och effektivare reningsprocesser för processavloppsvattnet (Fiskeby 

Board AB). För att klara av de tuffare kraven på utsläpp finns det ofta anledning för företagen att se 

över sin befintliga reningsutrustning/vattenrening och även undersöka möjligheter till 

nyinvesteringar. På senare tid har anaerob rening blivit allt populärare och ett flertal 

pappersindustrier i Sverige planerar att investera eller har investerat i denna teknik. Den anaeroba 

reningsprocessen kan ersätta den aeroba reningen men används ofta tillsammans med den aeroba 

reningen. Det är särskilt den anaeroba reningstekniken UASB, en reningsprocess som använder sig av 

en biogasreaktor, som växt på marknaden (Mikael Malmaeus & Åsa Sivard, 2012). 

Den anaeroba reningen är positiv ur flera aspekter, dels renar den processavloppsvattnet och sägs 

reducera COD-mängden med 50 % - 80 % och dels produceras biogas (Mikael Malmaeus & Åsa 

Sivard, 2012). Biogasen kan användas till att ersätta eldrivna processer med gasdrivna, t.ex. IR-torkar 

och lokalvärme. UASB-processen ställer dock höga krav på ingående vatten som ska hålla en viss 

temperatur, viss mängd SÄ och COD, ett visst pH-värde, rätt flöde m.m. 

För att använda en anaerob rening på effektivaste sätt krävs det att företagen har ett vatten som 

uppfyller de ställda kraven för den anaeroba reningen. De ökade kraven kan leda till att man måste 

investera i ny reningsutrustning och genomföra olika åtgärder för att till exempel öka temperaturen, 

minska mängden SÄ, skapa ett jämnare flöde på processavloppsvatten etc. för att säkerställa kvalitén 

på processavloppsvattnet. 

1.2 Problembakgrund 
Fiskeby Board AB (Fiskeby) har beslutat om att investera i ett nytt anaerobt reningssteg (BIOPAQ®IC, 

UASB) som dels ska hjälpa den befintliga aeroba reningen att rena Fiskebys processavloppsvatten och 

dels producera biogas. Processavloppsvattnet ska renas av granuler vilka finns i en slamlösning som 

köps in med UASB-anläggningen. Födan för dessa organismer finns i inkommande 

processavloppsvatten i form av COD. 

Den nya anaeroba reningen ställer höga krav på Fiskebys processavloppsvatten gällande bland annat 

temperatur, SÄ och flöde för att erhålla en effektiv rening och hög biogasproduktion. För att 

organismerna ska erhålla ett konstant högt biogasutbyte samt hög reningsgrad ska ingående 

processavloppsvatten till den anaeroba reningen ha en temperatur på 30-38 °C, flödet vara nära 230 

m3/h samt att mängden SÄ minskas. Dels ska toppar av SÄ på över 600 mg/l tas bort samtidigt som 

man vill öka marginalen till gränsvärdet per dygn på 250 mg/l. En konstant temperatur på under 25 

°C eller över 38 °C på processavloppsvattnet kan påverka reningen och biogasproduktionen negativt. 

Ett dygnsmedel på SÄ över 250 mg/l alternativt toppar på 600 mg/l eller mer på 

processavloppsvattnet kan leda till att granuler dör, tappar flytförmågan eller spolas iväg. Ett flöde på 

mer än 265 m3/h till den anaeroba reningen kan resultera i att ingående vatten kopplas förbi 

biogasreaktorn för att undvika att granulerna spolas iväg. Vintertid, eller då färskvattentemperaturen 

är 0-10 °C har Fiskeby för låg temperatur på processavloppsvattnet för att det ska fungera effektivt 

som vatten till det anaeroba reningssteget. Oberoende av årstid inträffar fall då SÄ i 
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processavloppsvattnet kraftigt överskrider gränsvärdet för mängden SÄ som det anaeroba 

reningsteget är dimensionerat för. Vid extremfall blir även flödet ut till den anaeroba reningen en 

kritisk variabel. Fiskeby vill därför säkerställa en jämn och hög temperatur samt en låg mängd SÄ på 

processavloppsvattnet till biogasreaktorn. Detta för att erhålla en driftsäker och hög 

biogasproduktion samt en effektiv rening året runt. 

Biogasen som ska produceras i den anaeroba reningen kommer i framtiden driva IR-torkar vid KM1 i 

bestrykningen. Vid en händelse att ingen biogas produceras eller att biogasen inte räcker till behöver 

Fiskeby ersätta/komplettera denna gas med inköpt propangas vilket gör det ännu viktigare att hålla 

biogasproduktion och granulerna vid liv. I händelse av att processavloppsvatten inte uppfyller de 

ovan nämnda kraven på inflöde till den anaeroba reningen kommer processavloppsvattnet kopplas 

förbi den anaeroba reningen vilket minskar biogasproduktionen då inflödet stryps. Antalet tillfällen 

det kommer hända vill Fiskeby minimera. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att höja kvalitén på processavloppsvattnet med det projekterade anaeroba reningssteget 

som utgångspunkt. 

 Höja temperaturen på processavloppsvatten till den anaeroba reningen 

 Minska mängden SÄ i processavloppsvatten till den anaeroba reningen 

Utifrån dessa krav kan tre frågeställningar formuleras vilka ligger till grund för det fortsatta arbetet. 

Målet med det fortsatta arbetet blir att besvara följande tre frågeställningar: 

1. Hur kan temperaturen på processavloppsvattnet höjas vintertid genom att använda befintlig 

energi på Fiskeby Board AB? 

 

2. Vilken utrustning finns tillgänglig på marknaden som uppfyller de nya ställda kraven på 

mängden SÄ i processavloppsvattnet på Fiskeby Board AB samt hanterar Fiskebys olika 

driftsfall på flöden? 

 

3. Kan problemet med temperaturen vintertid på processavloppsvattnet eller de förhöjda 

värdena på SÄ i processavloppsvattnet lösas med hjälp av att använda processvatten? 

1.4 Avgränsningar och antaganden 
Ett flertal variabler i processavloppsvattnet är av stor betydelse för hur effektiv reningsprocessen och 

biogasproduktionen blir i den nya anaeroba anläggningen. I denna rapport behandlas följande: 

 Flöde 

 Temperatur 

 SÄ 

Detta då Fiskeby har ett behov av att höja temperaturen på processavloppsvatten under vissa 

perioder på året och att minska mängden SÄ.  Flödet är av intresse då det överskrider det 

rekommenderade värdet för den anaeroba reningen vid extremvärden samt påverkar hur väl 

reningsutrustning renar vattnet. Övriga variabler, t.ex. pH, som påverkar den anaeroba reningen 

behandlas inte i denna rapport. 
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Enbart åtgärdsförslag som är i fysisk närhet av kartongmaskin, förbearbetningen av returfiber och 

området kring dessa har beaktats. Detta då områdena ligger i fysisk närhet till processavloppsvattnet. 

Intern data har använts och kommer från givare som mätt temperatur, flöden och koncentration SÄ. 

Fiskeby började mäta detta den 23 augusti 2013 och därav finns inte data från tidigare datum. 

Slutdatum för användning av intern data sattes till 1 maj 2014 på grund av tidsbegränsning.  
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2 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att uppnå svar på de frågeställningar som formuleras i 

kapitel 1. För bildbeskrivning av tillvägagångssättet se Figur 1. 

 

Figur 1 - Bildbeskrivning av vald metod 

2.1 Förstudie 
Innan olika åtgärdsförslag för att minska mängden SÄ samt öka temperaturen på 

processavloppsvattnet in till biogasreaktorn ska en förstudie utföras på dels Fiskeby som företag och 

dels på Fiskebys vatten specifikt. Först skapa sig en bred förståelse för hur kartong produceras samt 

hur delsystem till kartongproduktionen är integrerade med varandra och KM1. Med hjälp av 

områdeskunnig personal, litteraturstudier samt inspektion av Fiskeby ska tillverkningsprocessen av 

kartong samt mäldtillverkningen beskrivas samt hur kartongens torrhalt succesivt ökar i våtpartiet, 

presspartiet och torkpartiet vid KM1. Efter detta redogöra för hur kartongen bestryks och 

efterbearbetas innan den ställs på lager eller transporteras till kund. Utöver detta få erfarenhet och 

kunskap om hur Fiskebys vattensystem är uppbyggt och hur det samverkar med dels 

kartongproduktionen och dels vattenreningen. Detta ska göras genom fysisk inspektion av fabriken 

samt diskussion med områdeskunnig personal. Efter detta redogöra för Fiskebys olika vatten och 

finna temperatur och flöde på de för Fiskeby intressanta vattenströmmarna. Processavloppsvattnets 

reningsprocess i fabriken ska sedan kartläggas. 
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Detta ska ligga till grund för den teori som behandlas i rapporten där dels vattnets egenskaper ska 

beskrivas i form av temperatur, mängd COD, BOD, TOC, pH och SÄ. Teorin ska även beskriva anaerob 

och aerob vattenrening samt vilka miljö och utsläppskrav som finns på pappersindustrier. Nästa del i 

teorin ska beskriva berörd utrustning i form av biogas & biogasutrustning, värmeväxlare, pumpar, kar 

och rör. Därefter få kunskap om den projekterade anaeroba reningsanläggning där underlag från 

leverantör används för att få en djupare förståelse för reningsanläggningen. 

2.2 Beskrivning och genomförande 
Tre åtgärdsförslag ska bestämmas utifrån de resultat som erhölls i förstudien, en diskussion med 

Fiskeby samt frågeställningarna i kapitel 1.3. De åtgärdsförslag som ska genomföras är de som anses 

vara genomförbara ur ett fysiskt och ekonomsikt perspektiv samt de åtgärdsförslag som svarar på 

frågeställningarna. 

I det första åtgärdsförslaget ska temperaturen på processavloppsvattnet höjas genom att ta tillvara 

på Fiskebys befintliga energi i vattensystemet. Första delmomentet är att Fiskeby kan höja energin i 

spolvattnet med hjälp av sex kylvattenflöden där flöde och temperatur tas fram för att erhålla en 

energiökning i spolvattnet. Flöde och temperatur kan mätas momentant på de aktuella 

kylvattenströmmar som kan bli spolvatten i en ny spolvattentank. Från detta kan en ökad 

värmeeffekt i spolvattnet presenteras som resultatet av att genomföra detta åtgärdsförslag. Andra 

positiva bieffekter av åtgärdsförslaget ska också undersökas.  

I det andra delmomentet ska returvatten värmeväxlas mot tätningsvatten för att ytterligare höja 

energin i vattensystemet. Mätdata från givare på flöde och temperatur på returvatten och 

tätningsvatten för perioden då Fiskeby har ett effektbehov på processavloppsvattnet kan skickas som 

underlag till leverantör för offertförslag på plattvärmeväxlare. Från offerten kan en värmeffekt som 

överförs från returvattnet till tätningsvattnet erhållas. 

Åtgärdsförslag 2 syftar till att minska mängden SÄ i processavloppsvattnet genom att ge förslag på 

hur reningen kan förbättras med bland annat ny reningsutrustning. Genom att analysera 

processavloppsvattnet med avseende på flöde och innehåll kan underlag för ny utrustning tas fram. 

Genom diskussion med olika tillverkare och återförsäljare av reningsutrustning kan förslag 

presenteras. 

I åtgärdsförslag 3 ska ”varmt” processvatten värmeväxlas mot ”kallt” processavloppsvattnet för att 

höja temperaturen på det ”kalla” processavloppsvattnet. Mätdata från givare på flöde och 

temperatur på processavloppsvattnet samt momentan temperatur och variabelt flöde på 

processvattnet skickas som underlag till leverantör för offertförslag på plattvärmeväxlare.  

2.3 Resultat 
Resultaten från åtgärdsförslag 1 och 3 presenteras i form av ökad värmeeffekt som tillförs 

spolvattnet och tätningsvattnet. Resultaten kommer dels från egna mätningar och dels från de 

offertförslag som erhålls. En alternativ kostnad till att värma spolvattnet med samma effekt 

presenteras. 
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Resultaten från åtgärdsförslag 2 presenteras i form av utrustning som kan förbättra reningsprocessen 

på processavloppsvattnet utifrån SÄ och flöde. Det presenteras även vilken filtreringsgrad den nya 

utrustningen ger och en ungefärlig kostnad för att investera i utrustningen. Resultaten kommer från 

offerter och dialog med återförsäljare. 

2.4 Analys och diskussion 
I åtgärdsförslag 1 diskuteras huruvida antalet mätmetoder ger godtagbara resultat, om tidpunkten 

för mätningarna är representativa, om genomförandet av åtgärdsförslagen har påverkat resultaten 

m.m.  

I åtgärdsförslag 2 diskuteras hur ny utrustning kan påverka mängden SÄ i Fiskebys 

processavloppsvatten. Utöver det kommenteras skillnaden mellan olika reningsutrustningar och vilka 

fördelar och nackdelar de har i jämförelse med varandra. 

I åtgärdsförslag 3 diskuteras hur en värmeväxling av processvattnet påverkar Fiskebys vatten som 

helhet, hur ett effektuttag på Fiskebys processvatten påverkar hela vattensystemet. Det diskuteras 

även hur val av insamlad data påverkar resultaten som erhålls. 

2.5 Fortsatta studier 
För samtliga åtgärdsförslag beskrivs momenten som inte genomförts men kan vara nästa steg i 

processen att implementera dessa åtgärdsförslag. 

2.6 Kritik, genomförande 
Genomförandet baseras på egna kunskaper från fyra års civilingenjörsstudier på hur ett arbete ska 

genomföras samt kunskaper och erfarenheter från det studerade företaget. En fallstudie genomförs 

då mycket av arbetet är platsspecifik. 

De mätresultat som ligger till grund för resultaten kommer från en begränsad mätperiod. Detta kan 

leda till feluppskattningar om mätperioden inte är representativ för flera år. 

Valet av åtgärdsförslag kan också vara en felkälla. Det skulle kunna vara möjligt att ytterligare 

åtgärdsförslag finns och att nya åtgärdsförslag blir aktuella vid framtida förändringar i produktionen. 

Dock valdes åtgärdsförslagen i samråd med områdeskunnig personal på Fiskeby vilket gör valet av 

åtgärdsförslag legitimt. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs metoderna mätningar, datainsamling, litteraturstudie samt intervjuer som 

använts i detta arbete. 

3.1 Mätningar 
Mätningarna är gjorda i form av flödesmätningar samt temperaturmätningar. Utöver det gjordes 

även sommerville-tester på processavloppsvattnet för att få information om dess innehåll. 

3.1.1 Flödesmätningar 

Två olika metoder användes för att mäta flödet på kylvattnet, dels hinkning med tidtagarur och dels 

mätning med en ultraljudsmätare. 

3.1.1.1 Hinkning 

Med ett tidtagarur har tiden mätts det tar för ett kylvattenflöde att fylla en 15 liters hink. Med detta 

kan sedan flödet räknas ut för den mätta perioden. Mätningen återupprepades 3-5 gånger per 

kylvattenflöde för att få ett mer representativt värde. 

3.1.1.2 Ultraljudsmätning 

En ultraljudsmätare (Paraflow X) har använts till att mäta flödet på ett par kylvatten. 

Ultraljudsmätaren skickar iväg en signal som med en viss fördröjning kommer tillbaka och med hjälp 

av tidsskillnaden kan en flödeshastighet räknas ut för det mätta flödet. Ultraljudsmätaren 

monterades utanpå inneslutna rör och på så sätt kunde sådana flöden mätas. För att mäta flödena 

behövdes rörets innerdiamter och godstjocklek samt rörets material. 

3.1.2 Temperaturmätningar 

3.1.2.1 Termoelement 

Alla flöden och vattens temperatur har mätts momentant med ett termoelement (Testo 926). 

3.1.3 Koncentrationstest (Sommerville) 

Sommerville-tester har genomförts på processavloppsvattnet för att få information om dess innehåll 

för olika driftsfall på ytvikten vid kartongmaskin1. Ett prov togs från processavloppsvattnet som 

sedan fick filtreras genom 1,5 mm slitsar för att särskilja sånt som är större och mindre än 1,5 mm. 

Detta gjorde för 4 olika driftsfall för att se variation i processavloppsvattnet till följd av olika driftsfall. 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen är gjord på i huvuddel Fiskebys vatten och kommer till största del från deras egna 

loggar av flöden, temperatur och SÄ. Flödena mäts och loggas med elektromagnetiska flödesmätare 

som utnyttjar induktionsprincipen där vätskor som leder ström ger upphov till en spänning i ett 

magnetfält. Temperaturen mäts på Fiskeby med motståndsmätare som bygger på att det elektriska 

motståndet i mätaren varierar med temperaturen på den mätta fluiden. Mängden SÄ mäts på 

Fiskeby med en koncetrationsmätare som med optisk avläsning bestämmer SÄ-halten i ett delflöde 

till det mätta flödet. Data har även använts från Fiskebys labb som dagligen mäter temperatur, flöde 

och SÄ. Data har också hämtats externt från Länsstyrelsen. 
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3.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien behandlar flera stora delmoment i examensarbetet. Det handlar om papper- och 

massatillverkningen som helhet, allmänt om vatten och vad det kan innehålla i form av t.ex. COD, SÄ 

m.m, hur vatten renas, hur en anaerob reningsanläggning fungerar, olika typer av reningsutrustning 

för papper- och massaindustrin m.m. Informationen är hämtad till största del från böcker samt 

websidor. 

3.4 Intervjuer 
Intervjuer som är gjorda under arbetets gång har varit informella och dynamiska. Då arbetet skett på 

Fiskeby har spontana intervjuer gjorts allt eftersom. Resultaten ifrån intervjuerna har bäddats in i det 

övriga arbetet. Personerna som har intervjuats har valts ut utifrån deras kompetens på det område 

som behandlats. 
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4 Företagsbeskrivning 
I kapitel 4.2 beskrivs hur kartong produceras på Fiskeby och för läsaren med erfarenhet om papper- 

och massaindustrin behöver inte detta kapitel beaktas. Vid mindre god kännedom om processen att 

tillverka kartong ger detta kapitel en övergripande förståelse för kartongtillverkning. 

4.1 Översikt 
Fiskeby ligger i Norrköping och har omkring 280 anställda. Företaget ägs av Fiskeby Holding LLC och 

är den enda kartongtillverkaren i Skandinavien som producerar kartong med 100 % returfiber. 

Kartongen produceras av en kartongmaskin, KM1. Fiskeby omsatte år 2013 cirka 748 Mkr och hade 

då en produktion på 169 000 ton kartong. Fiskebys kartong heter Multiboard och säljs i olika 

varianter beroende på användningsområde, de vanligaste kvalitéerna är Multiboard Offset, Ecofrost, 

Kraft, Ecokraft samt Barrier. Ytvikten varierar mellan 280 och 500 g/m2. Fiskeby har en stark kundbas 

och levererar kartong till bland annat Stadium, Unilever och Dr.Oetker. ISO 9001, ISO 14001 samt 

ISO 50001 är några av de certifikat Fiskeby innehar, de nämnda är internationella standarder för 

kvalitetsledning, miljöstyrning samt energiledning (ISO.org). 

År 2010 driftsattes en ny fastbränslepanna med tillhörande ångturbin på Fiskeby som tillgodoser hela 

ångbehovet för kartongproduktionen samt 40 % av det totala elbehovet. Bränslet till pannan består 

av 20 % RT-flis, 40 % rejekt samt 40 % verksamhetsavfall. Den nya fastbränslepannan producerar 56,3 

ton ånga/h samt 9 MW el från en ångturbin. Fiskeby använde 275 GWh ånga och 138,4 GWh el år 

2013. I Figur 2 visas Fiskebys energiflöden 2013. 

 

Figur 2 - Översiktsbild, Fiskebys energibalans (Indexering b=bränsle, e=elektricitet, å=ånga och k=kondensat) (Källa: 
(Fiskeby Board AB),2014) 

Företaget har ökat sin kartongproduktion från cirka 90 000 ton år 1987 till 169 000 ton år 2013. Den 

aeroba vattenreningen byggdes 1994 och har sedan dess byggts ut vid två tillfällen. 2004 byggdes ett 

tredje steg i reningsprocessen och 2010 byggdes en till kompressor samt ett nytt blåssystem. Trots 
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detta är dagens vattenrening högt belastad och det finns behov av nyinvesteringar. Fiskeby har 

därför (samt av ekonomiska och miljömässiga skäl) investerat i en nytt anaerobt reningssteg som ska 

producera biogas och rena processavloppsvattnet.  

4.2 Från returfiber till kartong 
Fiskebys kartong, Multiboard®, tillverkas av fyra olika skikt; under-, mitt-, spar- och överskikt. Varje 

skikt använder olika returfiberkvalitéer som råvara och har således olika tillverkningsprocesser före 

KM1. Generellt gäller att returfibern löses upp till en mäld i mäldtillverkningen och genomgår ett 

antal reningsprocesser. Denna mäld formas till fiberskikt i början av kartongmaskinen, i våtpartiet där 

alla fyra skikt guskas (sätts samman). Mälden avvattnas i våtpartiet och övergår till kartong. 

Våtpartiet följs av ett pressparti där torrhalten ökar ytterligare via mekanisk avvattning. Efter 

presspartiet kommer torkpartiet som ytterligare ökar torrhalten i kartongen. Torkpartiet följs av ett 

bestrykningsparti där kartongen bestryks och torkas av elvärmda IR-torkar och hetluftskåpor. 

Kartongen rullas upp på en tambour som skickas till efterbearbetning. Efterbearbetningen följs av ett 

lager där kartongen ställs i väntan på transport till kund. Se Figur 3 för övergripande bild på 

kartongtillverkningen. 

 

Figur 3 - Övergripande bild på kartongtillverkningen, Fiskeby Board AB 

4.2.1 Mäldtillverkning 

4.2.1.1 Mellanskikt (MS) 

Mellanskiktets returfiber baseras på återvunnen wellpapp och konsumentförpackningar, till exempel 

mjölkförpackningar. Returfibermaterial levereras till Fiskeby i balar som i början av tillverkningen 

sönderdelas till små bitar och kontinuerligt förs in i ena änden på en roterande trumma, MS-

trumman. I MS-trumman blandas returfibermaterial med bakvatten som löser upp returfibern i 

vattnet medan föroreningarna (plast, aluminium etc.) förblir fasta och kan separeras från returfibern, 

se Figur 4 för bild på MS-trumman. Materialet transporteras längs trumman och fibrerna silas ut 

medan föroreningarna fortsätter i MS-trumman. Det utsorterade rejektet skickas som råvara till FBP. 

Den utsilade fibern samlas upp i ett uppslagningstråg för vidare rening. 
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4.2.1.2 Underskikt(US), sparskikt(SS) och överskikt(ÖS) 

Dessa skikt tillverkas av andra kvalitéer på returfibermaterialet och behöver inte samma 

reningsprocess. Dessa skikts returfibermaterial skickas direkt till massalösare där returfibern löses 

upp med vatten och bildar en mäld. I US och SS blandas fraktionerad MS-massa in. 

4.2.1.3 Rening innan KM1 

För samtliga skikt genomgår mälden en reningsprocess innan den används vid KM1. Nedan beskrivs 

MS-skiktets massarening övergripande. 

Efter MS-trumman grovrenas mälden i grovsilar för att ta bort större föroreningar. Grovsilarna följs 

av kaskadkopplade virvelrenare vars accept går vidare till ett skivfilter. Skivfiltrets accept samlas upp i 

ett maskinkar innan det används som injekt på KM1. 

Grovsilarna består av ett stationärt yttre och en inre roterande silkorg. Silkorgens maskstorlek avgör 

vad som blir accept och vad som blir rejekt men även silkorgens rotation gör att tyngre föroreningar 

inte kommer in till silkorgen. 

Virvelrenare sorterar bort material som inte grovsilar kan hantera, till exempel sand och 

fiberklumpar. Reningen sker genom att injekt pumpas in tangentiellt i toppen av ett konliknade kärl, 

inuti kärlet åker injektet längs virvelrenarens vägg. Rotationen separerar injektet och tunga 

föroreningar samt föroreningar med liten specifik yta slungas ut mot väggen för att sedan nå botten 

av virvelrenaren. I botten leds rejektet ut från virvelrenaren medan acceptet tas ut från toppen av 

renaren. (Gavelin, 1990) 

  

Figur 4 - MS-trumma, Fiskeby Board AB 
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Skivfiltret består av roterande skivor som täcks av filterdukar. Dessa skivor roterar i ett tråg av mäld. 

Med vakuumpumpar skapas ett undertryck i skivorna som gör att fibrer fastnar på duken medan 

vatten kan åka igenom filtermaskorna och på så sätt avvattnas mälden. Dukarna rengörs med hjälp 

av spritsar. 

4.2.2 Kartongtillverkning 

4.2.2.1 Våtparti 

Våtpartiet är den första delen av kartongmaskinen där massan formas, d.v.s. sprutas ut jämnt på en 

viraduk som vilar på ett formningsbord. En viraduk är ett transportband av väv som 

transporterar/avvattnar mälden/kartongen. Formningsstadiet är viktigt för en jämn fördelning och 

rätt orientering av fibrer vilket leder till goda produktegenskaper. (Gavelin, 1990) 

Tillverkningen börjar med att MS formas och avvattnas. En bit in på viran formas SS ovanpå MS. MS 

och SS guskas samman med ÖS som formas och avvattnas i motsatt riktning. De tre skikten guskas 

samman med US som formats separat, se Figur 5.  

 

Figur 5 - KM1 våtparti (Källa: (Fiskeby Board AB), 2014) 

Avvattningen sker med foilslådor där ett undertryck suger upp vatten. Efter foilslådorna kommer 

sugfoilslådor som med hjälp av vakuumpumpar avvattnar mälden med ett förstärkt undertryck. När 

mälden formas i början av våtpartiet har den en torrhalt på cirka 0,5 % och när den lämnar våtpartiet 

för presspartiet har den en torrhalt på cirka 17 %. 

4.2.2.2 Pressparti 

I presspartiet pressas vatten ut ur kartongen med valsar. Att pressa ut vatten är det mest 

energieffektiva sättet att avvattna kartong. Dock går det bara att höja torrhalten i presspartiet till en 

viss gräns. I presspartiet kan man påverka kartongens slutegenskaper, t.ex. styvhet och kompression. 

(Gavelin, 1990) 

KM1:s pressparti består av en guskvals, tre under- och två övervalsar samt en slätvals. Kartongen 

kommer in i presspartiet och pressas först mot guskvalsen och fortsätter sedan igenom två 

dubbelfiltade pressar för att sist pressas mot en slätvals, se Figur 6 för torkpartiets komponenter. I 

det första dubbelfiltade pressnypet är torkprocessen förstärkt genom att undervalsen är en sugvals 

vilket innebär att det sitter en suglåda inuti valsen som avlägsnar vatten i pressnypet med 

undertryck. 
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Figur 6 - KM1 pressparti (Källa: (Fiskeby Board AB), 2014) 

Pressfilt är en filt som förs samman med kartongen via ett pressnyp där den efter pressnypet 

absorberar vatten från kartongen. I enkelfiltade pressoperationer pressas kartongen mellan vals och 

filt vilket gör att vattnet enbart kan absorberas på filtsidan. I dubbelfiltade pressnyp ligger filtar på 

båda sidor av kartongen och vatten kan absorberas på båda sidor. Filtarna leds efter valsnypet bort 

från kartongen för att förhindra att vatten åter absorberas till kartongen. För att optimera 

avvattningen bör filtarna efter nypet vara så mättade med vatten som möjligt utan att de avger 

vatten till kartongen. Filtarna leds runt och tvättas med färskvatten och syra (för kalkavlagringar) 

samt torkas med suglådor innan de åter leds till pressnypet. (Gavelin, 1990)  

I presspartiet är de tre övervalsarna och de två sista undervalsarna blindborrade vilket innebär att de 

har små hål i mantelytan där vatten kan samlas i pressnypet. Vattnet lämnar valsen bortom nypet på 

grund av rotationen. I presspartiet ökar kartongens torrhalt från cirka 17 % till runt 48 %. Presspartiet 

följs av ett torkparti.  

4.2.2.3 Torkparti 

I torkpartiet torkas kartongen under hög temperatur. Hela torkpartiet är inneslutet i en torkkåpa för 

att behålla temperaturen. Kartongen leds över och under torkcylindrar så att båda sidorna av 

kartongen kommer i kontakt med den varma cylinderytan. Först avdunstas det fria vattnet i 

kartongen och när kartongytan börjar torka öppnas porer så att vatten kan diffunderar ut. Sist av allt 

diffunderar vattnet ut från fiberväggar och förångas i porerna. För att torkningen ska kunna ske krävs 

en ångtryckgradient, dvs. ångtrycket inuti kartongen ska vara högre än omgivande luft. För att 

åstadkomma detta används blåslådor som blåser varm torr luft mot kartongytan och avlägsnar den 

avdunstade ångan från kartongytan. (Gavelin, 1999) 
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Torkcylindrarna hettas upp invändigt med ånga. Värmen från ångan värmer upp mantelarean i 

cylindern som i sin tur värmer kartongen. Ångtrycket i torkcylindrarna och därmed 

cylindertemperaturen ökar längs med kartongbanan. Detta för att åstadkomma en jämn 

värmeledning till kartongen då dess värmeledningsförmåga minskar med ökad torrhalt. (Gavelin, 

1999) 

I KM1 är torkpartiet uppdelat i sex stycken torkgrupper där en torkgrupp består av ett antal 

torkcylindrar. Ångtrycket ökar med numret på torkgruppen upp till de två sista som använder samma 

ångtryck. Kondensatet från de olika torkgrupperna går till kondensatkärl där den flashas, dvs. sänker 

trycket vilket gör att kondensatet delvis förångas fast vid en lägre temperatur och tryck. Flashångan 

från en torkgrupp används som ånga till föregående torkgrupp. Vid tillverkningen av flashånga bildas 

kondensat som skickas till FBP. Kondensatet från den första torkgruppen och ibland flashånga från 

övriga torkgrupper går till en kondensor där kallt färskvatten kyler samt kondenserar ångan. 

Kondensatet skickas sedan till kondensatreningen innan det återvänder till FBP. Det uppvärmda 

färskvattnet går vidare in till kartongtillverkningen. 

Ångan som kondenseras inuti torkcylindrarna leds ut till ett kondensatkärl via skopor. Skoporna inuti 

torkcylindern roterar med rotationsaxeln och skopornas mynning följer den inre ytan på 

cylindermanteln. Skoporna tar upp kondensat varje varv då mynningen passerar botten av cylindern. 

(Gavelin, 1999) 

Torkkåpan täcker hela torkpartiet och är till för att förhindra omgivande luft att tränga in i 

torkprocessen. Torkkåpan håller uppe temperaturen i torkpartiet så att luften kan ta upp mer vatten 

och förhindra att vatten kondenseras. Torkkåpan värms dels av torkcylindrarna men även av 

blåslådor. Torkkåpans frånluft leds ut till skrubberpartiet där spritsvatten tar upp värmen och 

värmeväxlas mot inkommande färskvatten och processvatten. (Gavelin, 1999) 

KM1 använder öppen banföring där en vira följer med övercylindrarna och en annan vira följer 

undercylindrarna. Detta för att kartongen ska ha god direktkontakt till torkcylindrarna genom att 

virorna kan pressa kartongen med högt tryck mot cylinderytan vilket förbättrar värmeledningen. Se 

Figur 7 för bild på driftgrupp 5 och 6 i torkpartiet.  

 

Figur 7 - KM1 driftgrupp 5 och 6 från torkpartiet (Källa: (Fiskeby Board AB), 2014) 
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I torkpartiet ökas torrhalten från 45 % till cirka 95-99 %. Kartongen övertorkas för att kunna ta in mer 

vatten vid bestrykningen. 

4.2.2.4 Bestrykning 

Sista delen av kartongmaskinen består av en bestrykningsdel där kartongens ytor bestryks. 

Undersidan bestryks med en blandning av stärkelse och lera, översidan med ett lager av 

förbestrykningssmet och ett med luftborstsmet. Stärkelsen och leran är till för att förhindra 

dammbildning vid arkning. Förbestrykningssmeten är till för att öka ytjämnheten och 

luftborstsmeten är till för att ge goda tryckegenskaper.  

Kartongen kommer in till bestrykningsdelen via en glättstapel om tre cylindrar där den mittersta är 

bomberad, dvs. radien kan justeras så att diametern i mitten av cylindern är större eller mindre än 

vid kanterna. Glättningsvalsarna har hög ytjämnhet vilket ger kartongen ökad ytjämnhet. För att öka 

kartongens formbarhet över cylindrarna sprutas vatten in på undersidan av kartongbanan. En ökad 

formbarhet innebär att valsningstrycket inte behöver vara lika stort vilket gör att kartongen blir 

mindre komprimerad och behåller sin densitet. 

Efter glättning torkas kartongen med en IR-tork innan den går vidare till bestrykning av 

förbestrykningssmet (FB i Figur 8) på översidan av kartongen. Efter bestrykningen skrapas överflödig 

smet bort med en skrapa. Kartongen torkas med en IR-tork (INFRA 2 i Figur 8) innan den bestryks 

med luftborstsmet (LB i Figur 8). Överflödig luftborstsmet blåses av med en luftborste. 

Luftborstsmeten torkas med IR-torkar och hetluftskåpor (INFRA 3, INFRA 4, KÅPA 1 och KÅPA 2 i Figur 

8). Undersidan av kartongen bestryks sedan med stärkelse som torkas med två IR-torkar och en 

hetluftkåpa, se Figur 8 för bild på bestrykningspartiet. 

Sist i bestrykningsdelen sker en kalandrering där kartongen valsas mellan en ånguppvärmd 

övercylinder och en mjuk undercylinder med en mantel av hårdplast vilket ger kartongen glans. 
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Figur 8 - KM1 bestrykningsparti (Källa: (Fiskeby Board AB), 2014) 

 

4.2.2.5 Upprullning och konvertering 

Sist rullas den färdiga kartongen upp på ett tambourjärn som drivs av en popecylinder, se Figur 9. När 

den upprullade kartongen nått en viss diameter eller ett visst antal meter lyfts tambouren av och 

byts mot ett nytt tomt tambourjärn. Kartongen konverteras, arkas eller delas upp i mindre rullar 

innan den läggs på lager för vidare leverans till slutkund. 

 

Figur 9 - KM1, upprullning av kartong, Fiskeby Board AB 
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4.3 Fiskebys vatten 
Data i detta kapitel är antingen mätt med olika typer av mätinstrument eller hämtade data från 

Länsstyrelsen eller Fiskebys labb. Givare som mätt temperatur är motståndsmätare och givare som 

mätt flöde är elektromagnetiska flödesmätare. För en övergripande bildbeskrivning av Fiskebys 

vatten och hur det är kopplat se Figur 10. Smetvattnet är inte med i figuren då det vid normal drift 

ingår i en annan ”vattenloop”. 

 

Figur 10 - Principskiss av Fiskebys vattendragning i fabriken inklusive det projekterade anaeroba reningssteget, Fiskeby 
Board AB 

4.3.1 Färskvatten 

Fiskebys färskvatten kommer från Motala ström och varierar i flöde och temperatur över året. Se 

Figur 11 för månadsmedeltemperatur över året och Figur 12 för timmedel under perioden 30 augusti 

2013 - 1 maj 2014. Figur 13 visar färskvattenflödet under perioden 30 augusti 2013 - 1 maj 2014. 

Innan färskvatten tas in i processen tillsätts en bromocid som förhindrar tillväxt av alger och 

bakterier. Mängden tillsatt bromocid bestäms av mängden inkommande färskvatten och 

färskvattnets innehåll. Innan bromociden tillsätts renas färskvattnet mekaniskt via en sil med 

maskvidden 0,315 mm. Färskvattnet har många förbrukare och de största är tätningsvatten, 

spolvatten, kylvatten och processvatten, även kallat bakvatten. I pumpstationen för inkommande 

färskvatten vid Motala ström delar färskvattenröret upp sig i två delar, en ledning går till FBP och en 

går till fabriken, KM1. In till fabriken kommer ett stort huvudrör som delar upp sig i mindre biflöden 

längs dess väg i fabriken. I Bilaga I - Rör och kanalsystem, källarplan KM1, finns delar av 

färskvattensystemet på källarplan vid KM1.  
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Figur 11 - Medeltemperatur per månad i Motala ström perioden 2001-2011(Källa: (Länsstyrelsen Östergötland), 2014) 

 

Figur 12 - Timmedelvärde på temperaturen för inkommande färskvatten perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby 
Board AB 
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Figur 13 - Timmedelvärde på flöde för inkommande färskvatten perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby Board AB 

4.3.2 Tätningsvatten 

Tätningsvatten används till pumpar, omrörare, silar och några andra förbrukare. Ett exempel på 

förbrukare av tätningsvatten är SS slit- och trycksilar. Flödet på tätningsvattnet varierar mellan 40-70 

m3/h och temperaturen är samma som för färskvatten. Se Figur 14 för flöde på tätningsvattnet under 

perioden 30 augusti 2013 - 1 maj 2014. Tätningsvattnet har två pumpar där en är i drift och den 

andra står som reserv. För att se tätningsvattenpumparnas placering i fabriken, se Bilaga II - Berörd 

utrustning på Fiskeby. 

 

Figur 14 - Timmedelvärde på flödet för tätningsvatten perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby Board AB 
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4.3.3 Kylvatten 

Kylvatten på Fiskeby är färskvatten som används för att kyla kompressorer, ställverk, 

bestrykningssmet, kondensatreningen etc. Kylvattenflödet uppgår till 60-100 m3/h vintertid och cirka 

100 m3/h mer sommartid (Nilsson, 2014). Skillnad beror dels på att kylvattenbehovet för utrustning 

som kompressorer och ställverk ökar och dels att det uppstår ett kylbehov på processavloppsvattnet.  

Kylvattnet har en lägre temperatur vintertid vilket också bidrar till att sänka flödet på kylvattnet. 

Efter kylvattnet värmts upp lämnar det fabriken via HA. Detta är ett problem då dels 

färskvattenförbrukningen blir onödigt hög och dels att det COD som naturligt finns i 

färskvatten/kylvatten räknas som utsläpp för Fiskeby. Det finns även kylvatten som direkt efter 

användning leds tillbaka in i processen, till exempel används kylvatten från ställverk TZ direkt som 

spritsvatten i MS-trumman. Kylvatten som används direkt i processen uppgår till cirka 10-15 m3/h 

(Nilsson, 2014). Kylvattnet belastar även kanalvattensystemet, smetloopen och därför 

vattenreningen. För placering av ett antal kylvattenflöden i fabriken, se Bilaga I - Rör och 

kanalsystem, källarplan KM1. 

4.3.4 Spolvatten 

Spolvatten använder sig av färskvatten och dess flöde uppgår till cirka 60-70 m3/h vid normaldrift 

(Nilsson, 2014). Då driftstopp inträffar kan spolvattenflödet öka till cirka 100 m3/h. Förbrukare av 

spolvatten är spolslangar, spritsvatten till merifilter och rejektsortrar, upplösning- och spädvatten för 

polymerberedare samt spolrör i golvkanal vid MS-trumma. Vid driftstopp ökar förbrukningen av 

spolvatten i spolslangar markant. Spolvattnet har i dagsläget två pumpar där en är i drift och den 

andra står som reserv. För att se pumparnas placering i fabriken, se Bilaga II - Berörd utrustning på 

Fiskeby. 

4.3.5 Processvatten  

Processvatten eller bakvatten (BV) är det vattensystem som är i särklass mest invecklat. 

Processvatten används till en mängd saker och det är enklast att beskriva processvattnet i två 

"loopar". Den korta och den långa cirkulationen. Den långa cirkulationen går ut på att vattnet 

cirkulerar mellan BV-kar, upplösare och massakar. För en ungefärlig ritning på den långa 

cirkulationen se Bilaga III - Långa cirkulationen. Den korta cirkulationen visar hur processvatten 

cirkulerar mellan våtparti, viragrop, pumpblandare samt injektionslåda. Samtliga skikt har en kort 

cirkulation där skillnaden mellan skiktens korta cirkulation för processvatten är liten. Korta 

cirkulationen ses i Bilaga IV - Korta cirkulationen. 

4.3.6 Stadsvatten 

Stadsvatten kommer från stadsnätet och används till bland annat smettillverkning och brandvatten. 

Flödet är cirka 4,5 m3/h (Nilsson, 2014). 

4.3.7 Kanalsystem 

4.3.7.1 Smetvatten 

I kanalsystemet för smetvatten samlas vatten från bland annat smettillverkning och 

bestrykningsprocessen. Bestrykningssmeten innehåller bland annat krita, lera och latex som ger 

smetvattnet sin karakteristiska vita färg. Allt smetvatten samlas upp i smetkanalen och skickas via 

pumpar till kanalvattenkaret som i sin tur skickar smetvattnet till rejektsorter 3. Rejektsorter 3 renar 

smetvattnet på alla partiklar större än 4 mm för att sedan skicka det via en pump till MS-

bakvattentorn (MS-BV Torn) som i sin tur skickar det till MS-trumma och MS-lösare. I Bilaga I - Rör 
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och kanalsystem, källarplan KM1 finns en ritning på kanalsystemet för smetvatten.  I Bilaga II - Berörd 

utrustning på Fiskeby, finns placering av smetloopens pumpar. 

4.3.7.2 Kanalvatten & processavloppsvatten 

Kanalvattnet består av ett flertal rejektflöden från diverse reningsutrustning. Vattnet innehåller 

fibrer, hartsämnen, tungrejekt etc. Kanalvatten samlas upp i ett kanalsystem och pumpas till 

rejektsorter 1 och 2 för rening. Kanalvattnet har ett flöde som överensstämmer bra med flödet på 

processavloppsvatten. Skillnaden i flöde är dels 20 m3/h spritsvatten som tillsätts i merifiltret men 

kan även vara ett flöde från bakvattenbufferten då den körs mot vattenrening (Nilsson, 2014). Flödet 

på processavloppsvattnet syns i Figur 15. Kanalvattnet har ungefär samma temperatur som 

processavloppsvattnet med skillnaden att det tillsätts cirka 20 m3/h spritsvatten (färskvatten) i 

merifiltret och därav också i processavloppsvattnet (Nilsson, 2014). Det gör kanalvattnet något 

varmare än processavloppsvattnet. För temperatur på processavloppsvattnet se Figur 16. Det tillsätts 

även färskvatten vid polymerberedningen men detta flöde är cirka 10 m3/dygn och påverkar inte 

temperaturen eller flödet nämnvärt (Nilsson, 2014). Ritning på kanalvattensystemet finns i Bilaga I - 

Rör och kanalsystem, källarplan KM1 och placering av pumpar finns i Bilaga II - Berörd utrustning på 

Fiskeby. 

 

Figur 15 - Timmedelvärde på flödet för processavloppsvattnet perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby Board AB 
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Figur 16 - Timmedelvärde på temperaturen för processavloppsvatten perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby 
Board AB 

Efter merifiltret skickas vattnet via en filtrattank och pump ut till vattenrening. Direkt efter pumpen 

sitter en koncentrationsmätare (SÄ-mätare) som mäter mängden SÄ i processavloppsvattnet. Vattnet 

passerar sedan två värmeväxlare innan det når vattenreningen.  

4.3.8 Returvatten 

Returvattnet är vatten från vattenreningen som förs in i fabriken och vidare till HA. Flödet på 

returvattnet under perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014 syns i Figur 17. Medeltemperaturen på 

returvattnet, baserat på de senaste fyra åren, visas i Figur 18. Returvattnet återanvändes förr i 

processen men medförde då komplikationer i form av kalkavlagringar på spritsdysor vilket gjorde att 

man åter kopplade returvattnet mot HA. För placering av returvattnet i fabriken se Bilaga I - Rör och 

kanalsystem, källarplan KM1. 

 

Figur 17 - Timmedelvärde på flödet för returvatten för perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby Board AB 
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Figur 18 - Momentant dagsvärde på returvattnets temperatur för åren 2010-2014, Fiskeby Board AB 

 

4.3.9 Huvudavlopp 

HA är en uppsamlingskanal där returvatten leds samman med icke förorenat kylvatten. HA går cirka 3 

meter under källarplan och täcks av ett galler på källarplannivå. Flödet mäts med en parshallränna i 

slutet av kanalsystemet. Flödet i HA varierar med cirka 100 m3/h mellan vinter- och sommartid då 

kylvattenflödena är större sommartid. För flöde i HA under perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014 se 

Figur 19 och för placering av HA i fabriken, se Bilaga I - Rör och kanalsystem, källarplan KM1. 

 

Figur 19 - Timmedelvärde på flödet i HA perioden 30 augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby Board AB 
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4.4 Rening av Fiskebys vatten 
För bild på Fiskebys rening av processavloppsvattnet i fabriken se Figur 20. Reningsutrustningens 

placering i fabriken ses i Bilaga II - Berörd utrustning på Fiskeby. 
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Figur 20 - Processavloppsvattnets rening i fabriken, Fiskeby Board AB 

4.4.1 Inloppslåda rejektsortrar 

Inloppslåda rejektsortrar tar emot kanalvatten för att skicka det vidare till rejektsorter 1 och 2. Dess 

uppgift är att samla upp tungrejekt i konformade springor runt utloppsrör. Vid höga flöden kan 

inloppslådan "svämma över" och kanalvatten komma till rejektsorter 3 vilket leder till att kanalvatten 

hamnar i smetloopen. Inloppslådan är underdimensionerad och blir ofta full av tungrejekt vilket leder 

till att tungrejekt fortsätter till merifiltret och annan reningsutrustning. 

4.4.2 Rejektsortrar 

Rejektsorter 1 och 2 tar emot kanalvattnet från inloppslåda rejektsortrar. Samtliga rejektsortrar är 

dimensionerade för flöden på 70,5 m3/h. Fiskebys rejektsortrar renar vatten på alla partiklar som är 

större än 4 mm. Vid normala driftförhållanden hanterar alla rejektsortrar flödet men vid t.ex. 

tömning av allt vatten i fabriken klarar inte rejektsortrarna av de höga flödena vilket kan leda till 

översvämningar. Det går även att ifrågasätta om 4 mm är tillräckligt litet för att få en effektiv rening, 

dock är detta begränsat till flödeskapaciteten. För att minska storleken på partiklar som släpps vidare 

till merifiltret och klara flödet för samtliga driftsfall behövs ny reningsutrustning. 

Rejektsorter 3 är vid normal drift kopplad till smetvattnet och har som uppgift att rena smetvatten 

som kommer från kanalvattenkaret. Efter rening i rejektsorter 3 skickas smetvattnet vidare via en 

pump och MS-BV Torn till MS-trumma och MS-lösare där det används som upplösningsvatten till 

returfiber. Se Figur 21 för bild på en rejektsorter. 
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Figur 21 - Rejektsorter 2 med transportband för rejekt, Fiskeby Board AB 

 

Vid driftstopp och tömning av fabrikens vatten går allt vatten till rejektsorter 1, 2 och 3 för att skickas 

vidare till merifilter och vattenreningen. Detta driftsfall medför problem då rejektsortrarna har en 

sammanlagd flödeskapacitet på cirka 210 m3/h och flödet ut från fabriken kan uppgå till ca 300 m3/h. 

Reningen blir då ineffektiv då vatten och föroreningar åker igenom reningsutrustningen utan att 

renas. Ett annat problem uppstår då MS-trumman stannar på grund av massaöverskott i massakaren. 

Då skickas smetvattnet som vid normala fall används i MS-trumman som upplösningsvatten till 

processavloppsvattnet där det registreras som SÄ på SÄ-mätaren och ger upphov till extremvärden 

på mätaren. Då smetvattnet innehåller krita, lera, färgpigment etc. är det inte samma typ av SÄ som 

registreras vid normal drift i processavloppsvattnet och med all sannolikhet inte lika farligt för den 

anaeroba reningen (Nilsson, 2014). 

4.4.3 Polymerdosering/beredning 

Innan det renade kanalvattnet från rejektsortrarna når merifiltret tillsätts ett flockningsmedel för att 

effektivisera reningen i merifiltret. I polymerberedningen doseras rätt mängd polymer med hjälp av 

en doseringsskruv. En fläkt transporterar polymeren till en beredningstank där färskvatten tillsätts. 

Polymerlösningen skickas batchvis till en uppsamlingstank för att pumpas ut till 

processavloppsvattnet. Mängden tillsatt polymer beror på renheten som SÄ-mätaren efter merifilter 

registrerar, flödet på vatten till merifiltret samt status på merifiltrets dukar. Då mätaren sitter efter 

doseringen av polymer är det en viss fördröjning i systemet. Mängden tillsatt polymer är i 

storleksordningen 100 kg per dag (Nilsson, 2014). Se Bilaga V - Polymerberedning för bild på 

polymerberedning/dosering. 
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4.4.4 Merifilter 

Efter polymerdoseringen fortsätter vattnet till ett skivfilter, även kallat merifilter. Merifiltret är en 

högeffektiv urvattnare/filter av fiberhaltigt vatten. I stora drag består merifiltret av ett hölje med 

inloppsfördelare, filtrattråg och rejektavdrag. Reningsprocessen går ut på att vatten förs in via 

inloppsfördelaren och renas mellan två skivor. Skivorna består av ett stålnät och allt material som är 

större än maskvidden på skivorna stannar kvar och bildar rejekt, även kallat filterkaka. Filterkakan 

hjälper till i reningsprocessen då den hindrar material som är mindre än maskvidden på skivorna att 

passera merifiltret. För att undvika igensättning av merifiltret roteras filterskivorna i riktning mot 

rejektutkastet. Vatten och det material som passerar skivorna fortsätter till den aeroba reningen. 

Merifiltret är designat för ett maximalt flöde på 300 m3/h, använder 20 m3/h spritsvatten och har en 

maskstorlek på 130 µm. Se Figur 22 för bildbeskrivning och bild på merifiltret.  

 

Figur 22 - Merifilter (skivfilter), Fiskeby Board AB 

 

I nuvarande reningsprocess följer tungrejekt med vattnet till merfiltret där det samlas och förstör 

merifiltrets dukar. Se Figur 23 för bild på tungrejekt från merifiltret. Ett annat problem med 

merifiltret är att rejektutloppet har en förmåga att sätta igen sig vid driftstopp då massahalten i 

vattnet in till filtret är högre än vid drift. Merifiltret hanterar höga flöden med hög massahalt dåligt 

trots att de höga flödena är under det dimensionerade flödet på 300 m3/h. 

 



29 
 

 

Figur 23 - Tungrejekt som återfinns i merifiltret. Rejektet består av grus, sand och nit m.m. Fiskeby Board AB 

 

4.4.5 Anaerob och aerob rening 

Den projekterade anaeroba reningen på Fiskeby beskrivs i kapitel 7. Första steget i vattenreningen 

utanför fabriken är den aeroba reningsprocessen där kväve och fosfor tillsätts för att bryta ner COD i 

processavloppsvattnet.  Detta följs av två luftningsprocesser, biologiskt försteg samt biologisk damm. 

Efter luftningen fälls bioslam som sedan avskiljs där slammet dels skickas tillbaka till 

luftningsprocessen och dels transporteras bort för avvattning. Efter avskiljning fälls slam återigen för 

att även denna gång avskiljas från vattnet genom flotering innan det skickas ut till Motala ström. Se 

Figur 24 för processbild på Fiskebys aeroba vattenrening. 



30 
 

 

Figur 24 - Aerob vattenrening av processavloppsvatten (Källa: (Fiskeby Board AB)) 
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5 Teori, vatten 
I detta kapitel beskrivs vatten, dels vad vatten kan bestå av men även hur det renas och vilka krav det 

finns på rening av vatten.  

5.1 Vatten i industrin 

COD
O2

TOCSÄ
pH

BOD

BOD

SÄ
TOC

COD

Fabrik
Sjö/Vattendrag

 

Figur 25 - Schematisk bild över vattens innehåll och vilka ämnen som kan ackumuleras vid användning av vatten i 
industrin  

Vatten som används i industrin kommer ofta från ett vattendrag, sjö eller hav i industrins närhet. 

Vatten har innan det tas in i en fabrik en viss sammansättning av ämnen. Vattnet har ett visst pH-

värde, temperatur, en viss mängd COD, BOD, TOC, SÄ med mera. För att användas i fabriker kan 

vatten behöva renas och höjas/sänkas i temperatur för att inte skada eller påverka processer 

negativt. Väl inne i fabriken kan vatten användas i olika processer, kan vara som kylvatten, 

tätningsvatten, spolvatten etc. I fabriker kan ämnen som COD, BOD, TOC och SÄ ackumuleras i 

processvatten, se Figur 25. För att inte överskrida de utsläppskrav myndigheter utfärdar på fabriker 

måste avloppsvatten ofta renas i ett flertal processer. Miljö och utsläpp beskrivs mer i kapitel 5.3. 

Reningsprocessen för avloppsvatten kan dels vara aerob men även anaerob, detta beskrivs i 

kapitel 5.2. (Johansson, 1992) 

5.1.1 Kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) 

COD är ett mått på mängden syre som krävs för kemisk oxidation av all organisk substans i vatten. 

Således är COD ett mått på mängden organisk substans i vatten. Vid papperstillverkning kommer 

COD till största del från upplösning av pappersråvara och dess beläggningar (sdguide.org, 2008). 

Stora mängder COD i vatten kan medföra syrebrist vilket kan döda levande organismer såsom fiskar 

och växter(Johansson, 1992). 

5.1.2 Biokemiskt syreförbrukande ämnen (BOD) 

BOD är ett mått på mängden syre som krävs för att mikroorganismer ska bryta ner all organisk 

substans i vatten.  BOD är ett mått på mängden organisk substans som är biologiskt nedbrytbart i 

vatten. BOD-utsläpp kan bidra till syrebrist i vatten och sjöar. (Johansson, 1992) 

5.1.3 Totalt organiskt kol (TOC) 

TOC visar hur mycket organiskt kol som finns i vatten. TOC anrikas i industriella processer och bidrar 

till att höja TOC-värden i naturen. För mycket organiskt kol kan leda till syrebrist. (Naturvårdsverket, 

2009) 
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5.1.4 Suspenderade ämnen (SÄ) 

SÄ är fasta partiklar i vatten. SÄ kan i ett pappersbruk vara cellolusafibrer, utfyllnadsmaterial så som 

krita och lera samt färgpigment som är olöst i processvattnet. Dessa ämnen påverkar den biologiska 

reningen negativt och avskiljs därför mekaniskt via filtrering, sedimentering samt flotation. I vissa fall 

kan det vara överflödigt att mäta SÄ då det finns en stark koppling mellan SÄ och COD (sdguide.org, 

2008). I skogsindustrin används ofta uttrycket SÄ70 vilket syftar till en finmaskig viraduk med 

maskvidden 70 µm. Detta är en metod för att mäta grova partiklar och fibrer i avloppsvatten. 

(Johansson, 1992) 

5.1.5 Temperatur i vatten 

Temperaturen på vatten i ett pappersbruk är viktig då vattnets egenskaper skiljer sig åt beroende på 

temperatur. En högre systemtemperatur på ett pappersbruk betyder bättre avvattningsförmåga. 

Vattnet försvinner fortare från viran vilket i sin tur leder till att man kan producera mer papper, 

kartong etc. Det är också viktigt att erhålla en viss temperatur på avloppsvattnet ut till rening då 

reningsegenskaperna är optimala vid en viss temperatur. För att ändra temperatur med en grad på 

en liter vatten krävs det cirka 4,2 kJ. Flödet på avloppsvatten ut till rening kan ligga i storleksordning 

100-1000 m3/h på pappersbruk (Fiskeby Board AB). Detta medför att för att ändra temperaturen på 

avloppsvattnet med en grad krävs det energi i storleksordningen 100-1000 kW.  

5.1.6 pH i vatten 

Vattens pH-värde är ett mått på antalet vätejoner vattnet innehåller, desto surare och lägre pH-värde 

desto mer korrosivt vatten. I biologiska och kemiska reningsprocesser är det viktigt att hålla ett 

konstant och inte för lågt pH-värde för att inte påverka reningsprocessen negativt. Oxidationen av 

järnsulfat(II) till järn(III) samt kvävereningens nitrifikationsfas är processer som är starkt pH-beroende 

och försämras kraftigt vid en för låg pH-nivå. (Nordkalk) 

5.2 Vattenrening  

5.2.1 Aerob rening 

Aerob rening, se Figur 24, är en reningsprocess som kräver tillgång till syre. Reningsprocessen kan 

delas upp i delprocesserna mekanisk förbehandling, biologisk rening samt kemisk rening. Mekanisk 

förbehandling är ofta det första reningssteget som använder sig av galler, silar, slamavskiljare 

och/eller sedimenteringsbassänger. Biologisk rening använder mikroorganismer som omvandlar och 

koncentrerar organiska ämnen till koldioxid, vatten och bakteriellt substans. Aktivslamprocessen och 

biofilmsprocessen är vanliga biologiska reningsmetoder. Aktivslamanläggningar använder en 

suspenderad bakteriekultur (aktiv slam) för att bryta ner organiska föroreningar. Efter 

nedbrytningsprocessen skickas slammet till en eftersedimentering där slammet dels återvänder till 

nedbrytningsprocessen och dels fortsätter till vidare behandling. Aktivslamanläggningar är känsliga 

för flödesvariationer, kräver stor yta och använder mycket luft. Biofilmsprocessen är ett alternativ till 

aktivslamanläggningar där reningsresultat generellt är sämre men behovet av luft mindre. Efter 

biologisk rening kan vatten renas med kemisk rening. Kemisk fällning är en kemisk reningsmetod där 

en fällningskemikalie tillsätts som får fosfater och SÄ att bindas till slamflockar som sedan avskiljs 

gravimetriskt eller genom filtrering. (Naturvårdsverket, 2007) 

5.2.2 Anaerob rening 

Anaerob rening är en process där mikroorganismerna i reningen arbetar utan tillgång på syre. Första 

steget i en anaerob rening är sönderdelning av större molekyler till mindre föroreningar som socker, 
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alkoholer m.m. Detta följs av att acetogener oxiderar de hydrolyserande föroreningarna till material 

som de biogasbildande mikroorganismerna använder till biogasframställning. En stor del av det 

organiska materialet omvandlas till biogas i en anaerob rening. Detta medför mindre mängd 

slamproduktion än för den aeroba reningen. En anaerob rening sägs reducera COD-koncentrationen 

med 50-80%. Det är inte ovanligt att en anaerob rening följs av en aerob rening för att reducera 

illaluktande ämnen och förbättra reningen. (Mikael Malmaeus & Åsa Sivard, 2012) 

5.3 Miljö och utsläpp, vatten 
Miljöbalken är den lag som reglerar industriella utsläpp. Massa- och pappersbruk innefattas av 

prövningsplikt vilket innebär att de måste ansöka om att få bedriva sin verksamhet till Länsstyrelsen. 

I prövningen görs en bedömning av industrins miljöpåverkan jämfört med industrins positiva 

påverkan på samhälle och ekonomi. Utsläppen bedöms dels på vilka ämnen och mängder som släpps 

ut men även vilken recipient utsläppen har. Om tillstånd beviljas regleras hur mycket emissioner som 

får emitteras. För vattenutsläpp finns oftast krav på hur mycket syreförbrukande ämnen (COD,BOD 

och TOC) samt hur mycket av olika näringsämnen (kväve och fosfor) som får släppas ut. Varje år ska 

en miljörapport inrapporteras till Svenska miljörapporteringsportalen där en sammanställning av 

verksamhetens emissioner ska finnas beskriven. Ifall utsläppen överskrider de beviljade gränserna 

kan verksamheten vara tvungen att stänga ner. (Naturvårdsverket, 2014) 
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6 Allmänt, utrustning 

6.1 Biogas & biogasutrustning 
Vid biogasproduktion bryts organiskt material ner till biogas av mikroorganismer i en anaerob miljö. 

Första steget i biogasprocessen är att biologiskt material bildar mindre lösliga organiska föreningar 

via en hydrolys. Dessa aminosyror, socker etc. bildar mellanprodukter efter en jäsningsprocess. 

Mellanprodukter kan vara fettsyror och alkoholer som bildar ättiksyra, vätgas och koldioxid. 

Ättiksyra, vätgas och koldioxid kan även bildas direkt via jäsning. Dessa produkter bildar sedan biogas 

som till största del innehåller metan, koldioxid, vatten och svavelväte. För att kunna använda biogas 

behöver man ofta uppgradera biogasen, det vill säga att oönskade ämnen tas bort från gasen. Se 

Figur 26 för bildbeskrivning av biogasprocessen. (Biogasportalen) 

 

 

Figur 26 - Biogasprocessen (Med tillstånd av  (Biogasportalen)) 

 

Biogas har många användningsområden där några är uppvärmning, elproduktion och fordonsgas. 

Energiinnehållet i 1 Nm3 uppgraderad biometan där CO2 har tagits bort är 9,67 kWh, vilket kan 

jämföras med en liter bensin som har 9,06 kWh. (Biogasportalen) 

År 2012 fanns det 242 anläggningar i Sverige som producerade biogas, där enbart 5 var 

industrianläggningar. Den totala mängden biogas som producerades av de 242 anläggningarna 2012 

uppmättes till 1,6 TWh. Fordonsindustrin använde år 2012 över 50 % av biogasen och cirka 30 % 

användes till värmeproduktion. Sverige har som mål att producera över 3 TWh biogas år 2015. 

Sveriges regering har som mål för klimat- och energipolitiken att minska klimatutsläppen med 40 % 

och öka användandet av förnybar energi med 50 % till 2020.  (Biogasportalen) 
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Flera metoder för att producera biogas med anaerobi har utvecklats den senaste tiden. I dagsläget 

finns metoder som anaerob damm, kontaktreaktor, anaerobt filter, anaerob biofilmprocess med 

bärare, anaerob fluidiserad bäddreaktor samt upflow anaerobic sludge bed (UASB). UASB är en 

teknik som används allt oftare på nya anläggningar. (Mikael Malmaeus & Åsa Sivard, 2012) 

Fördelar med ett anaerobt reningssystem/biogasanläggning är att processen sparar energi då den 

producerade biogasen ersätter andra energibärare som el och olja och att anaerob rening är 

energieffektivare än aerob rening. En anaerob rening kan ofta dimensioneras för högre COD-

belastning än aerob rening vilket medför volym och utrymmesbesparingar. Nackdelar med en 

anaerob rening är bland annat att komplexiteten och känsligheten för störningar ökar. För att erhålla 

en god reningsprocess och biogasproduktion sätts stora krav på inkommande avloppsvatten. Stabila 

förhållanden med avseende på temperatur, organiskt material, pH m.m. är livsavgörande för den 

anaeroba reningsprocessen. (Mikael Malmaeus & Åsa Sivard, 2012) 

 

6.2 Värmeväxlare 
Värmeväxlare är utrustning som tillåter utbyte av värme mellan två olika strömmar utan att 

strömmarna är i fysisk kontakt med varandra. Det finns olika typer av värmeväxlare där den enklaste 

modellen är en värmeväxlare med två rör. Flödena kan vara parallella eller vinkelräta samt likriktade 

eller motriktade. Andra vanliga värmeväxlare är plattvärmeväxlare samt tub- och rörvärmeväxlare 

som ofta används i industrin, se Figur 27 för en plattvärmeväxlare. Valet av värmeväxlare beror på 

flera faktorer, bland annat värmeöverföring, kostnad, tryckförluster, storlek, vikt, material samt 

omgivning. (Çengel, Turner, & Cimbala, 2008) 

 

Figur 27 - Plattvärmeväxlare, vanligt i industrin (Källa: (Wikipedia)) 
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6.3 Pumpar 
Pumpar används till att transportera fluider. Fluider kan vara både rena vätskor och vätskor med 

partiklar. Pumpning sker oftast genom att roterande energi från en pumpmotor överförs till fluiden. 

Det finns olika typer av pumpar där de vanligaste är turbo- och vätskeringspumpar samt 

framträngningspumpar. Valet av pump bestäms av önskad uppfodringshöjd, flöde samt 

elförsörjningskapacitet. I pappersbruk vid pumpning av massa är det även massans koncentration 

som avgör pumpvalet. (Pumphandboken, 2010) 

I pumpar sker ett antal olika energiförluster. Förlusterna delas in i tre olika kategorier, 

hjulfriktionsverkningsgrad, strömningsverkningsgrad samt volymetrisk verkningsgrad. I pumpar sitter 

ett antal tätningar, dessa tätningar kan smörjas och kylas med tätningsvatten för att fylla spalten 

mellan tätning och roterande axel (Pumphandboken, 2010). Tätningsvattenförbrukningen för en 

pump ökar med tiden och minskad kvalité på tätningen. Sämre tätningar kräver mer tätningsvatten 

för att bibehålla dimensionerat pumptryck. Detta i sin tur leder till att mer tätningsvatten läcker in i 

pumphuset och i fluiden som pumpas. I Figur 28 syns två pumpar från ett färskvattensystem på 

Fiskeby Board AB. 

 

Figur 28 - Två pumpar i ett färskvattensystem, Fiskeby Board AB 

6.4 Tankar och kar 
Olika sorters tankar och kar används inom processindustrin. De är oftast placerade mellan olika 

processteg som nivåreglerare för att utjämna flöden. De har även som uppgift att lagra stora 

volymer. Utöver förvaringsegenskapen kan vissa tankar innehålla omblandare och/eller 

temperaturreglering. Inom papper- och massaindustrin finns ofta ett antal olika tankar och kar för 

vattnet vid produktion. Deras syfte är oftast att särskilja och nivåreglera olika flöden då temperatur 

och renhet kan skilja sig åt. 
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6.5 Rör 
I en processindustri finns ofta ett stort antal meter rör installerat. Beroende på vad rören 

transporterar ställs olika krav på rören. Det kan vara lutning, isolering, material, friktion- och 

flödesegenskaper. När strömning sker i rör uppkommer energiförluster i form av friktion- och 

engångsförluster. Engångsförluster kan komma från böjar, dimensionsändringar, pumphus etc. 

Friktionsförluster kommer från friktion mellan fluid och rörets inre yta. De ovan nämnda förlusterna 

leder till tryckfall i rörsystemet vilket alltid måste vara inräknat vid en dimensionering av ett 

rörsystem och val av pump. (Warfvinge, 2000).  

 

6.6 Bågsil 
Bågsil är en typ av sil där silningen sker över en böjd silplåt. Det förorenade vattnet kommer in på 

bågsilens ovansida och rinner längs med den böjda silplåten ovansida. Partiklar och föroreningar 

stannar ovanpå plåten medan vatten åker igenom. Silplåtens utformning kan antingen vara designad 

med hål eller med slitsar. Genom att utforma slitsarna med skarpa kanter dras vattnet igenom 

slitsarna effektivare på grund av Coandă-effekten (strömmande fluider fäster vid kroppar). 

Föroreningarna följer silplåtens ovansida och leds bort som rejekt. Fibrer och andra avlånga 

föroreningar orienterar sig efter flödesriktningen och riskerar inte att åka igenom horisontella slitsar 

(Kason.com, 2013). Till bågsilar behövs ofta reningsutrustning och det vanligaste är spritsar eller en 

vibrerande silplåt. Bågsilar kan ha en silöppning ner till 0.15 mm. För bild på en bågsil se Figur 29. 

(Johnson Screens, 2010) 

 

Figur 29 - Bågsil och dess reningsfunktion (källa: (Aquadrip)) 

Fördelen med bågsilar är att den inte kräver extra tryck på det inkommande vattnet då rening sker 

med hjälp av gravitationen. Reningen sker även utan några rörliga delar vilket gör driftkostnaderna 

låga. Negativt med bågsilen är som för mycket annan reningsutrustning i papper- och massaindustrin 

att utrustning behöver kontinuerlig rengöring. 

6.7 Trumsil 
Trumsilar använder sig av en roterande silkorg, en liggande cylinder, i vilken inkommande vatten 

renas. Föroreningarna stannar kvar i silkorgen medan vatten åker igenom silkorgens hål eller slitsar. 

Genom rotation samt skruvbortförsel transporteras rejektet till trumsilens ända. Trumsilarnas 

silkorgar kan ha hål eller slitstorlekar ner till 0.15 mm. Till skillnad från bågsilen är reningen 
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integrerad i trumsilen och ofta behövs ingen extern reningsprocess. Se Figur 30 för en bild på en 

trumsil. 

 

Figur 30 - Trumsil samt trumsilens silkorg (källa: (Aquadrip)) 

Fördelar med en trumsil är att de hanterar större mängd föroreningar i vattnet på ett bättre sätt än 

till exempel bågsilen. Trumsilar är dock ofta dyrare i inköpspris och kräver mer energi för att rena 

vattnet. 

6.8 Sandavskiljare 
För att ta bort tyngre föroreningar som sand och grus kan en sandavskiljare eller cyklonrening 

användas. Dessa kan liknas vid större virvelrenare som genom rotation på vattnet separerar tyngre 

partiklar. Rotationen gör att tyngre partiklar pressas utåt och dessa leds sedan neråt mot botten.  De 

tyngre partiklarna ansamlas i botten av skiljaren där det kan ledas bort kontinuerligt eller periodvis. 

För bild på en sandavskiljare se Figur 31. 

 

Figur 31 - Sandavskiljare (källa: (Hydropress Huber AB)) 
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7 Anaerobt reningssteg, BIOPAQ®IC 
I detta kapitel beskrivs Fiskebys projekterade anaeroba rening i sin helhet.  

7.1 Förbehandling, bufferttank 
Innan processavloppsvatten når BIOPAQ®IC reaktorn förbehandlas det i en bufferttank. Tanken har 

som uppgift att hydrolysera inkommande vatten, att utjämna fluktuationer av till exempel flöde, 

COD-koncentrationer, pH och temperatur. Vattnet i bufferttanken är i ständig rörelse för att utjämna 

koncentrationer, undvika sedimentering samt späda kemikalier i vattnet. För att undvika 

översvämningar eller torrläggning är tanken nivåkontrollerad. 

7.2 BIOPAQ®IC REACTOR 

7.2.1 Översikt 

BIOPAQ®IC REACTOR konverterar organiskt material i form av COD med hjälp av kulformad 

anaerobisk biomassa, även kallat granuler. I reaktorn produceras mestadels metangas men även en 

viss mängd koldioxid och svavelväte. 

Inströmmande vatten pumpas in i botten av reaktorn där det blandas med slam och vatten från 

fallröret. Det inströmmande mediet fortsätter till slambädden där stora delar av det biologiskt 

nedbrytbara COD blir biogas. Gasen samlas i 1:a separatorn, för att sedan ledas till 

avgasningskammaren via ett stigrör. Gasens rörelse uppåt i tanken skapar en cirkulation på slam och 

vatten som rör sig uppåt i reaktorn. Rörelsen ger upphov till en intern cirkulation i reaktorn. Efter 

vattnet varit i 1:a separatorn fortsätter det till efterbehandlingen där kvarvarande biologiskt 

nedbrytbart COD omvandlas till biogas. Denna biogas samlas i 2:a separatorn och skickas via stigröret 

till avgasningskammaren. Vatten och slam transporteras efter 2:a separatorn ned i reaktorn via 

fallröret till slambädden. Biogasen leds ut via ett utlopp på toppen av reaktorn. Se Figur 32 för 

reaktorns olika partier och deras respektive namn. 

7.2.2 Processer i biogasreaktorn 

Biogasreaktorns interna cirkulationssystem bygger på fyra sektioner, slambädden, 1:a separatorn, 2:a 

separatorn samt avgasningskammaren. Hur stor cirkulationen blir beror på hur mycket COD som 

kommer in till reaktorn. Detta påverkar hur mycket biogas som produceras och som i sin tur påverkar 

cirkulation med gaslyftprincipen.  

7.2.2.1 Slambädd 

I slambädden blandas inkommande vatten direkt med vatten och slam från fallröret samt 

närliggande omgivning. Detta gör BIOPAQ®IC REACTOR effektiv och utmärkt för höga 

koncentrationer av biologiskt nedbrytbara COD.  

7.2.2.2 1:a separatorn 

I de lägre delarna av reaktorn, vid 1:a separatorn, finns en hög koncentration av granuler. 

Uppåtgående vattenflöde samt produktion av biogas medför en expansion av slammet vilket i sin tur 

medför en högre acceptabel last av COD. 

7.2.2.3 2:a separatorn 

2: separatorn är det andra steget och sista steget i biogasproduktionen. Låga koncentrationer av 

slam, lång hydraulisk retentionstid samt ett lågt flöde skapar en process som "förfinar" 
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processavloppsvattnet. 2:a separatorn fungerar även som en uppsamlingsplats för slam från 1:a 

separatorn vid höga flöden och koncentrationer av COD.  

7.2.2.4 Avgasningskammare 

I avgasningskammaren separeras biogas från slam och processavloppsvatten. Biogasen lämnar 

reaktorn via ett utlopp på toppen av reaktorn. 

  

Figur 32 - BIOPAQ IC reaktor (Källa: (Fiskeby Board AB))  

7.3 Kalcium  
Kalcium kan bli ett problem i anaeroba anläggningar som BIOPAQ®IC. I vanliga fall har kalcium en låg 

lösningsgrad i vatten men med fettsyror i vatten ökar lösningsförmågan av kalcium markant. 

Biogasproduktion konsumerar fettsyror och i vatten med mycket fettsyror erhålls då kalcium (Ca2+). 

Vid biogasproduktion produceras dels metan men även koldioxid. Beroende på pH-värde blir delar av 

den producerande koldioxiden även bikarbonat och karbonat. Kalcium och karbonat kan då bilda 

kalciumkarbonat som kan blockera rör och/eller sätta sig på granuler. 
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7.4 Krav på ingående vatten 
Temperaturen är starkt kopplad till mängden biogas som produceras av granulerna. Optimum för 

biogasproduktionen ligger mellan 30-38 °C på vattnet. Vid ett underskridande eller överskridande av 

detta temperaturintervall minskar gasproduktionen signifikant. 

Mängden SÄ i ingående processvatten till BIOPAQ®IC REACTOR ska inte överstiga 250mg/l över en 

längre period. För höga halter av SÄ kan leda till att granulerna tappar sin bärkraft, att SÄ sätter sig 

på granuler samt att SÄ kan skapa ett lager på väggarna i reaktorn m.m. 

COD bör inte överstiga 15000 kg/d vid en temperatur på mer än 30 °C. Vid en temperatur på 25-30 °C 

är den maximalt acceptabla mängden COD 10000 kg/d. 

Ingående processvattens pH-värde bör ligga mellan 6.5–7.5.  

7.5 Skum 
Skum förväntas inte bildas i BIOPAQ®IC REACTOR och om så vore fallet kan ett antiskummedel 

tillsättas via spray med ett vattenmunstycke. 

7.6 Hantering av biogas 
Biogassystemet är utrustat med bland annat en kondensatseparation, flödesmätare, gasklocka, fackla 

och övertrycksskydd. Efter reaktorn kommer biogasen hos Fiskeby att bestå av 75-80 % metan, 20-

25 % koldioxid, 0-5 % vatten samt mindre än 2 % svavelväte. Nämnda värden baseras på resultat från 

pilotförsök. 

7.6.1 Kondensatdränering 

Den producerade biogasen är mättad med vatten vilken leder till kondens i ledningarna då 

temperaturen på biogasen sjunker. Därav behövs dräneringspunkter för kondensatet. 

7.6.2 Gasklocka 

Biogasen produceras oregelbundet och behöver därför en uppsamlingsbuffert med variabel volym, så 

kallad torr gasklocka. 

7.6.3 Fackling av biogas 

Biogasen kan förbrännas genom att facklas med ett systemtryck på 28 cm vattenpelare. Vid en full 

bufferttank tänds facklingen automatiskt för att sedan stängas av vid en viss nivå i biogasbufferten. 

Innan fackling måste koncentrationen svavelväte i gasen minskas. 

7.6.4 Avlägsnande av H2S - THIOPAQ®Scrubber 

H2S måste kraftigt reduceras så snart som möjligt ur rågasen då det är frätande och illaluktande. 

THIOPAQ®Scrubber-processen startar med att gasen leds in i en våt skrubber där svavel tas bort med 

hjälp av en svagt basisk vätska. Efter detta reningssteg erhålls gas med betydligt mindre svavelväte. I 

botten av skrubbern samlas den använda skrubbervätskan för att skickas till bioreaktorn. I reaktorn 

skickas luft in för att lösa sulfiden till svavel och därmed generera kaustiksoda. Svavlet separeras 

sedan i en svavelseparator till fast svavel. 
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7.7 Förväntade resultat av BIOPAQ®IC REACTOR 

Tre variabler är viktiga för att erhålla ett bra resultat från BIOPAQ®IC REACTOR, en bra förbehandling 

av processavloppsvattnet, en bra sammansättning på ingående processavloppsvatten samt 

minimering av hämmande komponenter. Vid en halt på över 2800 mg/l CODlöslig förväntas mer än 

70 % av CODlöslig brytas ned. Metangasproduktionen fås av förhållanden 0.3 Nm3 CH4/kg CODborttagen. 

Vid optimala förhållanden förväntas vatten ut och in till reaktorn innehålla lika mycket SÄ, SÄ 

ackumuleras inte i reaktorn. Reaktorn är dimensionerad för flöden upp till 265m3/h, större flöden 

kan antingen lagras i bufferttanken eller kopplas förbi reaktorn. Anläggningen är designad så att 

koncentrationen av svavelväte är mindre än 2 ppm 1 m från installerad utrustning. Efter 

THIOPAQ®Scrubber ska biogasen innehålla mindre än 25 ppm svavelväte. Innan slutanvändning 

kommer ytterligare rening med avseende på svavelväte med aktivt kolväte att ske. 
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8 Beskrivning och genomförande av åtgärdsförslag 
I detta kapitel beskrivs de bakomliggande orsakerna till att Fiskeby vill förbättra kvalitén på 

processavloppsvattnet utifrån temperatur, flöde och mängd SÄ. I kapitlet beskrivs även 

genomförandet av tre åtgärdsförslag som kan förbättra kvalitén på processavloppsvattnet. 

Åtgärdsförslagen grundar sig på resultaten från den förstudie som genomfördes på Fiskeby vilket 

beskrivs tidigare i rapporten. 

8.1 Beskrivning – Åtgärdsförslag 1 – Höja temperaturen på 

processavloppsvatten 
Huvudsyftet med detta åtgärdsförslag är att ta tillvara på energin i vattnet på Fiskeby då det finns ett 

behov av att höja temperaturen på processavloppsvattnet då färskvattentemperaturen är mellan 0 

och 10 °C. I Figur 33 syns effektbehovet för 35 °C på processavloppsvatten perioden 23 aug 2013 – 

1 maj 2014 och i Figur 16 syns medeltemperaturen per månad på processavloppsvatten för åren 

2010 - 2014. I Figur 11 och Figur 12 på sida 20 syns dels färskvattentemperaturen per månad åren 

2001-2011 och dels färskvattentemperaturens medelvärde per timme från 23 aug 2013 – 1 maj 2014. 

 

Figur 33 - Effektbehov för 35 °C på processavloppsvatten perioden 23 augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby Board AB 

 

8.2 Genomförande – Åtgärdsförslag 1 – Del 1 – Kylvatten blir spolvatten 
I dagsläget belastar många kylvattenflöden HA vilket medför att energin i dessa strömmar inte 

används i fabriken och färskvattenförbrukningen är onödigt hög. Kylvattenflödet uppgår till 60-

100 m3/h och cirka 100 m3/h mer sommartid (Nilsson, 2014). För att ta tillvara på energin och minska 

färskvattenförbrukningen kan Fiskeby använda delar av sitt använda kylvatten till spolvatten. Dessa 

kylvattenflöden kan samlas i en ny tank för att sedan användas i spolvattensystemet. Vid behov kan 

färskvatten användas för att täcka eventuella skillnader i flöden mellan kylvatten och spolvatten. 

Detta åtgärdsförslag medför att temperaturen på spolvatten höjs och att systemtemperaturen och 

temperaturen på processavloppsvatten höjs indirekt. Spolvattenflödet uppgår till cirka 60-70 m3/h 
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(Nilsson, 2014). Åtgärdsförslaget är i första hand användbart från slutet av oktober till början av maj 

vilket kan ses i Figur 33 då ett effektbehov uppstår för att värma processavloppsvattnet till 35 °C.  

Först kartlades vilka kylvattenflöden som belastar HA, är i fysisk närhet och har ett tillräckligt stort 

flöde och energiinnehåll för att vara intressanta för detta åtgärdsförslag. I Figur 34 syns de 

kylvattenflöden som ansågs vara av intresse för att bli spolvatten. Även centralsmörjningen är av 

intresse då det är ett tillräckligt stort flöde för att påverka hela flödet i HA samtidigt som det inte kan 

användas i åtgärdsförslaget på grund av risken för oljeläckage. 

 

Figur 34 - Intressanta kylvattenflöden ur ett energiperspektiv och lägesperspektiv i fabriken, Fiskeby Board AB 

 

För att kvantifiera dessa flöden, dels temperatur och dels flöde, användes olika mätmetoder. För att 

mäta temperaturer på samtliga kylvattenflöden användes ett termoelement (Testo 926). Flödet för 

de sex kylvattenströmmarna togs fram med olika metoder för olika flöden. Kylvattenflödet från 

lufttorkarna mättes momentant med en flödesmätare (Paraflow X) med tre driftsfall på den manuella 

kulventilen som reglerar flödet på kylvattnet för lufttorkarna. Flödet mättes för maximalt flöde, 2/3 
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av maximalt flöde samt 1/3 av maximalt flöde. För varje flöde mättes temperatur på utgående 

kylvatten. 

Kylvattenflödet från kondensatreningen beräknades utifrån värmeöverföringen från kondensatet till 

kylvattenflödet, se Bilaga VI - Kondensatrening. Temperaturen på kylvattnet för kondensatreningen 

mättes med ovan angivna termoelement. Värmeöverföringen är ett momentanvärde och kommer 

från samma period som då kylvattenflödet och temperaturen för lufttorkarna mättes. Perioden dessa 

kylvattenflöden mättes var den 18 mars 2014 09.00 – 12.00. 

Kylvattenflödet från kompressor 1 & 2 (18000117 & 1800119), centralsmörjningen samt 

bestrykningstanken (21TA1360) mättes med hjälp av en 15 l hink och ett tidtagarur. I tre omgångar 

mättes en volym vatten under en uppmätt tid. För att erhålla ett representativt värde på flödet 

användes medelvärdet på kylvattenflödet för de tre omgångarna flödet mättes. Temperaturen 

mättes momentant med den ovan angivna temperaturmätaren för centralsmörjningen och 

kompressorerna. Temperaturen på kylvattnet från bestrykningstanken antogs till ett av personalen 

uppskattat värde. Perioden dessa kylvattenflöden mättes var den 25 mars 2014 10.30 – 12.00. 

Då kylvattenflödet från ett flertal ställverks ventilationsaggregat (18VE2104, 18VE2102, 18VE2115, 

18VE2022, 18VE2024 & 18VE2018) på grund av fysisk placering inte går att mäta med hink och 

tidtagarur samt att flödet innehåller för mycket luft för att mätas med flödesmätare räknades flödet 

ut genom att subtrahera kända kylvattenflöden mot det totala kylvattenflödet som mäts i HA.  

Flödena av betydelse som mäts i parshallrännan i HA är kylvatten från värmeväxling av 

processavloppsvatten, kylvatten centralsmörjning, returvatten, kylvatten kompressorer 1 & 2, 

kylvatten bestrykningstank, kylvatten kompressor 3 samt kylvatten från ställverkens 

ventilationsaggregat, se Figur 19 för totalt flöde i HA. Då enbart kylvattenflödet från kompressor 3 

(gamla luftkompressorn(1800135)), ventilationsaggregaten och värmeväxlat kylvatten är okänt och 

kylvattenflödet från kompressor 3 och värmeväxlarna körs väldigt sällan kan alla kända flöden 

subtraheras från det totala uppmätta flödet i HA för att erhålla kylvattenflödet på 

ventilationsaggregaten. Temperaturen på kylvattenflödet för ställverkens ventilationsaggregat 

mättes momentant med ovan nämnda termoelement. Kylvattenflödet räknades ut för perioden 25 

mars 10.30 – 12.00. 

För att erhålla flödet på kompressor 3 mättes först flödet i parshallrännan då kompressor 3 inte 

bidrog med ett kylvattenflöde. Det uppmätta flödet jämfördes sedan med ett nytt uppmätt flöde i 

parshallrännan med skillnaden att kompressor 3 kördes. Temperaturen mättes moment med 

termoelement Testo 926. Perioden detta kylvattenflöde mättes var den 1 april 12.00 – 14.00. 

Den genomsnittliga färskvattentemperaturen räknades ut, utifrån loggad data på färskvattnet, för 

perioden 1 november 2013 – 1 maj 2014 då färskvattentemperaturen är under 10 °C och ett 

energibehov finns på processavloppsvatten. Mängden energi som kan tas tillvara i systemet räknas ut 

genom att erhålla skillnaden i temperatur mellan det momentant uppmätta värdet på varje enskilt 

intressant kylvatten och färskvattentemperaturen för dagen den momentana mätningen gjordes. 

Denna temperaturdifferens för varje enskilt kylvatten multipliceras med flödet på varje enskilt 

kylvatten samt vattens värmekapacitet för att erhålla skillnaden i energi. Den momentant uppmätta 

temperaturen för varje kylvatten jämfördes sedan med den genomsnittliga färskvattentemperaturen 

från 1 november 2013 – 1 maj 2014 för att visa hur representativ denna mätning är på hela denna 

period. Utöver detta räknades även den nya spolvattentemperaturen ut. 
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För att värdesätta den överförda effekten i pengar kan en jämförelse med vad kostnaden blir att 

värma vattnet med ånga från Fiskebys ångcentral. Då effektbehovet på processavloppsvattnet finns 

perioden 1 november – 1 maj används denna period för att erhålla en alternativ kostnad på att 

värma vattnet med Fiskebys ånga. 

Då även färskvattenförbrukningen minskar av detta åtgärdsförslag räknades minskningen i 

bromocidåtgång ut. Detta genom att ta dagens spolvattenflöde och se hur många procent det är av 

det totala loggade färskvattenflödet till KM1. Med denna procentsats minskar även 

bromocidåtgången och kostnaden för att köpa in bromocid till färskvatten vid KM1.  

 

8.3 Genomförande – Åtgärdsförslag 1 – Del 2 – Returvatten värmeväxlas 

mot tätningsvatten 
För att ta vara på det energiinnehåll i returvattnet som i dagsläget belastar HA och skickas ut till 

Motala ström kan returvattnet värmeväxlas mot Fiskebys tätningsvatten (färskvatten) (Nilsson, 

2014). Se Figur 35 för bildbeskrivning av åtgärdsförslag. 

Tätningsvatten in

Tätningsvatten ut

Returvatten in

Returvatten ut  

Figur 35 - Värmeväxla returvatten och tätningsvatten, Fiskeby Board AB 

För att erhålla vilken effekt en värmeväxlare maximalt kan överföra från returvattnet till 

tätningsvattnet behövdes temperatur och flöde på tätningsvatten och returvatten. Flödet på 

tätningsvattnet loggas kontinuerligt av givare F-963 och ett medelvärde på flödet för tätningsvatten 

räknades ut för perioden 1 november 2013 – 3 april 2014, då detta var all tillgänglig data vid tillfället. 

Temperaturen på färskvatten loggas kontinuerligt av givare T-978 och ett medelvärde på 

tätningsvattnets temperatur räknades ut för perioden 1 november 2013 – 3 april 2014. Flödet på 

returvattnet loggas kontinuerligt av givare F-1123 och ett medelvärde på returvattnets flöde 

räknades ut för perioden 1 november 2013 – 3 april 2014. Då ingen kontinuerlig loggning fanns på 

returvattnets temperatur mättes först temperaturen på vattnet efter flotation i vattenreningen. 

Denna temperatur är ungefär densamma som returvattnet. Temperaturen i luftningsbassängen 

mättes sedan och skillnaden mellan vattnets temperatur i luftningsbassängen och vattnets 

temperatur efter flotation subtraherades från den av Fiskeby loggade temperaturen i 
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luftningsbassängen. Detta för att kunna ta fram returvattnets temperatur under en längre period 

utifrån loggad data i luftningsbassängen. Ett medelvärde på returvattnets temperatur räknades ut för 

perioden 1 november – 3 april och åren 2010 – 2014. Se Figur 12, Figur 14, Figur 17 och Figur 18 på 

sida 20 - 24 för flöde och temperatur på tätningsvatten och returvatten. 

Tätningsvattnets och returvattnets renhetsgrad och föregående reningsprocesser togs fram med 

hjälp av områdeskunnig personal på Fiskeby (Nilsson, 2014). Data som samlats in användes vid en 

offertförfrågan på en värmeväxlare till en leverantör av värmeväxlare. 

Det finns i dagsläget en installerad pump för returvattnet med kapaciteten 120 m3/h. Vid 

dimensionering av en värmeväxlare med detta returvattenflöde erhölls ett kompletterande andra 

offertförslag på plattvärmeväxlare. 

För att värdesätta den överförda effekten i pengar kan en jämförelse med vad kostnaden blir att 

värma vattnet med ånga från Fiskebys ångcentral. Då effektbehovet på processavloppsvattnet finns 

perioden 1 november – 1 maj används denna period för att erhålla en kostnad på att värma vattnet 

med ånga. 

8.4 Beskrivning – Åtgärdsförslag 2 – Minska SÄ i processavloppsvatten 

med ny reningsutrustning 
Huvudsyftet med detta åtgärdsförslag är att minska mängden SÄ ut till den anaeroba reningen för att 

förbättra kvalitén på processavloppsvattnet. Dygnsmedelvärdet på mängden SÄ ska vara under 250 

mg/l och momentant under 600 mg/l vilket bestäms utifrån kraven för den projekterade anaeroba 

reningen. Med nuvarande reningsutrustning för processavloppsvattnet i fabriken erhålls nivåer på SÄ 

i processavloppsvattnet nära gränsen 250 mg/l per dag. Vid speciella driftsfall och perioder kan 

mängden SÄ överstiga gränsvärdet för den anaeroba reningen, speciellt toppvärden. I Figur 20 på 

sida 26 syns en bild av reningsutrustningen för processavloppsvattnet i fabriken och dess inbördes 

följdordning. I Figur 36 och Figur 37 syns Fiskebys egna loggar över mängden SÄ i 

processavloppsvattnet som timmedelvärde samt dygnsmedelvärde vilket belyser problemet med 

mängden SÄ i processavloppsvattnet. Timmedelvärdet på SÄ i processavloppsvattnet kommer från 

en koncentrationsgivare (Q-873) som kontinuerligt loggar mängden SÄ i processavloppsvattnet. 

Dygnmedelvärdet (labbdata) kommer från labb där ett prov tas ut varje dygn som visar mängden SÄ i 

processavloppsvattnet. 
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Figur 36 - Timmedelvärde på SÄ i processavloppsvattnet under perioden 30-augusti 2013 – 1 maj 2014, Fiskeby Board AB 

 

 

 

Figur 37 - Dygnsmedel på SÄ i processavloppsvattnet under perioden 30-augusti 2013-1 maj 2014, Fiskeby Board AB. 

Fiskebys personal upplyste om ett flertal problem med den befintliga reningsutrustningen i fabriken 

som kan vara orsaken till de förhöjda värdena på SÄ. Dessa beskrivs i kapitel 4.4 på sida 26 - 29. 

För att finna information om processavloppsvattnets innehåll gjordes koncentrationstester 

(Sommerville) på processavloppsvattnet efter rejektsortrarna då ytvikterna 300 g/m2, 400 g/m2, 500 

g/m2 samt driftstopp kördes på KM1. Koncentrationstesterna gav information om mängden SÄ samt 

typ av SÄ i processavloppsvattnet. Utöver problemet med SÄ finns en flödesbegränsning på 

reningsutrustningen i fabriken. Flaskhalsen är rejektsortrarna som har ett maxflöde som överstigs vid 

ett flertal tillfällen, för mer information om reningsutrustningens flödeskapaciteter se kapitel 4.4. 
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För att undvika att mängden SÄ påverkar den anaeroba reningen negativt togs fyra förslag på ny 

reningsutrustning fram som förbättrar kvalitén på processavloppsvattnet utifrån flöde och SÄ. Nedan 

beskrivs genomförandet av att ta fram dessa. 

8.5 Genomförande – Åtgärdsförslag 2 – Del 1 – Bågsil & trumsil 
För att minska mängden SÄ undersöktes alternativ reningsutrustning till rejektsortrarna. Resultaten 

från koncentrationsmätningarna på processavloppsvattnet samt medelvärde och toppvärde på 

processavloppsvattnets flöde skickades som underlag till leverantör av trumsilar och bågsilar. 

Medelvärde och toppvärde på processavloppsvattnets flöde uppskattades från Figur 15 på sida 22. 

Efter en kontinuerlig dialog med leverantören av bågsilar och trumsilar erhölls en offert på dels en 

bågsil och dels en trumsil. 

8.6 Genomförande – Åtgärdsförslag 2 – Del 2 –  Sandavskiljning 1 & 2 
För att minska mängden tungrejekt och sand i merifiltret har två olika sandavskiljningsutrustningar 

undersökts. Först har Fiskebys problem med tungrejekt i deras merifilter samt att utrustning före 

skivfiltret hanterar tungrejekt dåligt beskrivits för underleverantör. Utöver det har medelvärde och 

toppvärde på processavloppsvattnets flöde skickats som underlag för två offerter på sandavskiljare. 

8.7 Beskrivning – Åtgärdsförslag 3 – Säkerställa temperaturen på 

processavloppsvatten med omkoppling av processvatten 
För att säkerställa att processavloppsvattnet håller 35 °C eller den temperatur som önskas in till den 

anaeroba reningen kan Fiskeby värmeväxla processvatten från bakvattenbufferten med 

processavloppsvatten. Processvattnet från bakvattenbufferten pumpas via värmeväxlare tillbaka in i 

bakvattenbufferten, se Figur 38 för bildbeskrivning av åtgärdsförslaget.  
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Anaerobt reningsteg

Bakvattenbuffert

Ny värmeväxlare

Ny pump

Processavloppsvatten

 

Figur 38 - Processvattnet i bakvattenbufferten värmeväxlas mot processavloppsvatten för att höja temperaturen på 
processavloppsvatten innan anaerobt reningssteg, Fiskeby Board AB 

8.8 Genomförande – Åtgärdsförslag 3 – Processvatten värmeväxlas mot 

processavloppsvatten 
Temperaturen på processvattnet mättes momentant med termoelement Testo 926 och mätningen 

gjordes den 1 april klockan 09.00 – 12.00. Temperaturen på processavloppsvattnet kan ses i Figur 16  

på sida 24 och ett medelvärde räknades ut på temperaturen för perioden 1 november 2013 – 3 april 

2014. Flödet på processavloppsvattnet kan ses i Figur 15 på sida 22 och ett medelvärde räknades ut 

för perioden 1 november 2013 – 3 april 2014. Flödet på processvattnet antogs vara variabelt. Detta 

skickades som underlag för offertförslag på en plattvärmeväxlare som ska ge 35 °C på 

processavloppsvatten.  
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9 Resultat av åtgärdsförslag 
I detta kapitel presenteras resultaten av de åtgärdsförslag som undersöktes. 

9.1 Resultat – Åtgärdsförslag 1 – Del 1 – Kylvatten blir spolvatten 
Lufttorkarnas kylvattenflöde och temperatur för de tre olika inställningarna på den manuella 

kulventilen kan ses i Tabell 1. Mätningen är gjord den 18 Mars 2014 klockan 09.00 – 12.00 och 

färskvattentemperaturen mättes till 3,2 °C. Flödets placering i fabriken kan ses i Bilaga I - Rör och 

kanalsystem, källarplan KM1. 

Tabell 1 - Momentana kylvattenflöden och temperaturer från lufttorkarna. Mätningarna är gjorda med ultraljudsmätare 
Paraflow X och termoelement Testo 926, Fiskeby Board AB 

Inställning 
kulventil 

Flöde (1800119) 

[m3/h] 
Temperatur 

(1800119) [°C] 
Flöde (1800117) 

[m3/h] 
Temperatur 

(1800117) [°C] 

Maxflöde 12,5 6,4 13,5 5,5 
Ca 2/3 maxflöde 8,1 7,4 9,2 6,5 
Ca 1/3 maxflöde 4,3 10,4 4,7 9,1 

 

Kompressorernas, centralsmörjningen och bestrykningstankens kylvattenflöde mättes med en 15 l 

hink och tidtagarur. Temperaturen på centralsmörjningen och kompressorernas kylvatten mättes 

med ett termoelement och kylvattnet för bestrykningstanken uppskattades till 6-10 °C. Mätningarna 

gjordes den 25 mars 2014 klockan 10.30 -12.00 och färskvattentemperaturen mättes till 4,5 °C. Se 

Tabell 2 för resultat. För kylvattenflödenas placering i fabriken se Bilaga I - Rör och kanalsystem, 

källarplan KM1. 

Tabell 2 - Momentana kylvattenflöden och temperaturer från centralsmörjning, kompressorer samt bestrykningstank. 
Mätt med 15 l hink, temperaturmätare Testo 926 samt tidtagarur, Fiskeby Board AB 

 Kylvatten 
centralsmörjning 

Kylvatten 
bestrykningstank 
(21TA1360) 

Kylvatten 
kompressorer 
(1800119 & 1800117) 

Volym, mätning 1 [l] 12,2 15 14,6 
Volym, mätning 2 [l] 13,4 15 14,6 
Volym, mätning 3 [l] 12,2 15 14,2 
Volym, mätning 4 [l] - 15 - 
Volym, mätning 5 [l] - 15 - 
Tid, mätning 1 [s] 13,8 2,2 4,7 
Tid, mätning 2 [s] 13,6 2,3 4,8 
Tid, mätning 3 [s] 13,0 2,2 4,8 
Tid, mätning 4 [s] - 1,9 - 
Tid, mätning 5 [s] - 2,3 - 
Medelflöde [m3/h] 3,4 24,7 10,9 
Temperatur [°C] 48,8 6-10 26-31,5 (belastning) 

 

Temperaturen på kondensatreningens utgående kylvatten mättes momentant med termoelement 

Testo 926. Flödet räknades ut med en värmebalans över markerade temperaturer och flöden i Bilaga 

VI - Kondensatrening. Värdena är momentana värden från den 18 Mars 2014 09.00 – 12.00 då 

färskvattentemperaturen var 3,2 °C. Se Tabell 3 för resultat och Bilaga I - Rör och kanalsystem, 
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källarplan KM1 för placering av kylvattenflödet i fabriken. Värmeväxlarens verkningsgrad förenklas 

till 100 % i beräkningarna. 

Tabell 3 - Momentana värden på kondensat och kylvatten/färskvatten för värmeväxlare två vid kondensatrening, Fiskeby 
Board AB 

 Kondensat Färskvatten/kylvatten 

Temperatur innan VVX 2 [°C] 63,3 3,2 
Temperatur efter VVX 2 [°C] 60,0 55,5 
Värmeöverföringskapacitet [kJ/kg*K] 4,185 4,200 
Densitet [kg/m3] 983 995 
Flöde [kg/h] 41000 - 

 

Beräknat flöde på kondensatreningens kylvatten blir 2,6 m3/h och temperaturen mättes momentant 

till 55,5 °C, se Bilaga VI - Kondensatrening för beräkningar. 

Temperaturen på kylvattnet från ställverkens ventilationsaggregat mättes momentant med 

termoelement Testo 926 till 18,1 °C. Medelvärdet på flödet i HA vid det markerade området i Figur 

39 är 66,7 m3/h och genom att subtrahera det mätta flödet på kylvatten från centralsmörjningen, 

kompressorerna samt bestrykningstanken i Tabell 2 erhålls ett flöde på 26,8 m3/h vilket får anses 

vara representativt för kylvattenflödet från ventilationsaggregaten vid denna tidpunkt. Värdena är 

momentana värden från den 25 mars 2014 09.00 – 12.00 då färskvattentemperaturen var 4,5 °C.  

 

Figur 39 - Flöde i huvudavlopp den 25 mars 2014, röd markering är då inget returvatten samt inget kylvatten från 
kompressor 3 och värmeväxlarna mäts i HA, Fiskeby Board AB 

Temperaturen på kylvatten från kompressor 3 mättes momentant med termoelement Testo 926 till 

6 °C. Flödesförändringen i HA när kompressor 3 körs respektive inte körs är svår att urskilja. 

Förändringen ser ut att ligga mellan 0-50 m3/h. Värdena är momentant mätta värden från den 1 april 

2014 12.00 – 15.00 då färskvattentemperaturen var 5 °C. 
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Figur 40 - Flödesförändring i HA den 1 april 2014 då kompressor 3 körs respektive inte körs, Fiskeby Board AB 

Då kylvattenflödena från lufttorkarna, kompressorerna, kondensatreningen, bestrykningstanken och 

ventilationsaggregaten täcker flödet för spolvatten vid normaldrift behöver inte kompressor 3 

användas i detta åtgärdsförslag då det enbart skulle kyla ner övrigt vatten och medföra en större 

spolvattentank. Vid extremfall kan färskvatten tillsättas för att upprätthålla nivån i tanken. 

Nedan presenteras en samlingstabell för de kylvattenflöden som kan användas till spolvatten.  

Tabell 4- Samlingstabell för kylvatten som kan bli spolvatten. Cp = 4,18 och 1 l = 1 kg, Fiskeby Board AB 

”Kylvatten från” Flöde 
[m3/h] 

Temperatur 
efter kylning 

[°C] 
 

Temperatur 
innan kylning 

[°C] 
(färskvatten) 

Effektökning 
[kW] 

Lufttork 1800117 4,7/9,2/13,5 9,1/6,5/5,5 3,2 32,2 /35,3/36,1 
Lufttork 1800119 4,3/8,1/12,5 10,4/7,4/6,4 3,2 35,9/39,5/46,4 

Kompressorer 10,9 26-31,5 4,5 278,4-341,7 
Ventilationsaggregat 26,8 18,1 4,5 423,2 

Bestrykningstank 24,7 6-10 4,5 43,0-157,7 
Kondensatrening 2,6 55,5 3,2 157,9 

 

Om samtliga flöden används till spolvatten kan det totala nya spolvattenflödet bli 74 – 91 m3/h och 

energin i spolvattnet öka med 970 – 1160 kW då färskvattentemperaturen är 3,2 °C samt 4,5 °C. Den 

nya spolvattentemperaturen blir cirka 15 °C. Osäkerheten i mätningarna bedöms som relativt stor 

och ett flöde på 70 -90 m3/h och en energiökning med cirka 1000 kW vid färskvattentemperaturen 3-

5 °C är ett mer representativt resultat. Då den genomsnittliga färskvattentemperaturen för perioden 

1 november – 1 maj då ett effektbehov finns på processavloppsvattnet är 4 °C kan de momentant 

mätta värdena anses representativa för hela perioden. 

Vid användandet av Fiskebys pris på ånga 2013, 78 kr/MWh, blir den alternativa kostnaden för att 

värma spolvattnet med 1000 kW perioden 1 november – 1 maj om fabriken körs kontinuerligt cirka 

340 000 kr/år. 
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Den minskade åtgången av bromocid till följd av en minskad färskvattenförbrukning på cirka 25 % 

medför en besparing på cirka 50 000 kr/år. För tabell på Fiskebys användning av bromocid till KM1:s 

färskvatten och dess kostnad se Bilaga VII - Bromocidkostnad för färskvatten vid KM1. 

9.2 Resultat – Åtgärdsförslag 1 – Del 2 – Returvatten värmeväxlas mot 

tätningsvatten 
Returvattnets flöde för perioden 1 november 2013 – 3 april 2014 kan ses i Figur 17 på sida 24 och 

medelvärdet för perioden syns i Tabell 5. Temperaturen på returvattnet perioden 1 november 2013 – 

3 april 2014 syns i Figur 18 på sida 25 och medelvärdet för perioden syns i Tabell 5. Tätningsvattnets 

flöde för perioden 1 november 2013 – 3 april 2014 kan ses i Figur 14 på sida 21 och medelvärdet för 

perioden kan ses i Tabell 5. Tätningsvattnets temperatur för perioden 1 november – 3 april kan ses i 

Figur 12 på sida 20 och medelvärdet för perioden kan ses i Tabell 5. 

Tabell 5 - Medelvärde på flöde och temperatur på returvatten och tätningsvatten perioden 1 november 2013 – 3 april 
2014, Fiskeby Board AB 

Typ av vatten Flöde[m3/h] Temperatur [°C] 

Returvatten 194,6 19,4 
Tätningsvatten 55,7 3,3 

 

Tätningsvattnet, som tidigare nämnts, är färskvatten och passerar dels en mekanisk rening och dels 

en kemisk rening innan det används i fabriken. Tätningsvattnet renas först via en mekanisk sil med 

maskvidden 0,315 mm som särskiljer vattnet från större partiklar. Därefter tillsätts bromocid för att 

döda bakterier och hämma algtillväxt. Returvattnet kommer från en aerob rening och i framtiden 

även en anaerob rening, se kapitel 4.4.5 på sida 29 för befintlig aerob rening och kapitel 7 på sida 41 

för projekterad anaerob rening. Renheten i returvattnet är god och anses inte medföra några 

komplikationer vid en eventuell värmeväxling (Nilsson, 2014). 

Med en plattvärmeväxlare, som föreslagits av underleverantör, kan cirka 960 kW överföras från 

returvattnet till tätningsvattnet. Detta skulle medföra en ny temperatur på tätningsvattnet kring 18 

°C istället för 3,3 °C för perioden 1 november – 3 april. Tryckfallet på returvattnet skulle bli cirka 1 bar 

och för tätningsvattnet skulle tryckfallet bli cirka 0,1 bar. Utgående temperatur på returvattnet blir 

15 °C. Av sekretesskäl presenteras inte vilken modell, vilket företag samt exakta värden på 

plattvärmeväxlaren. Ytterligare information och närmevärden på plattvärmeväxlaren hittas i Bilaga 

VIII - Delar av offertförslag från underleverantör av plattvärmeväxlare. 

Vid användandet av en befintlig pump med flödeskapaciteten 120 m3/h kan man med samma modell 

av plattvärmeväxlare överföra cirka 960 kW från returvattnet till tätningsvattnet. Temperaturen på 

tätningsvattnet blir samma som ovan, cirka 18 °C istället för 3,3 °C. Skillnaden från föregående fall är 

att tryckförlusten för tätningsvattnet blir cirka 0,23 bar istället för 0,10 bar samt att utgående 

temperatur på returvattnet blir 12,5 °C istället för 15 °C. Ytterligare information och närmevärden på 

plattvärmeväxlaren hittas i Bilaga VIII - Delar av offertförslag från underleverantör av 

plattvärmeväxlare. 

Vid användandet av Fiskebys pris på ånga 2013, 78 kr/MWh, blir den alternativa kostnaden för att 

värma spolvattnet med 960 kW perioden 1 november – 1 maj om fabriken körs kontinuerligt cirka 

325 000 kr/år. 
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9.3 Resultat – Åtgärdsförslag 2 – Del 1 – Bågsil och trumsil 
Resultaten från koncentrationstesterna som mättes på processavloppsvattnet efter rejektsortrarna 

ses i Tabell 6 och Figur 41. Proverna är tagna perioden 7 april – 14 april. 

Tabell 6 - Resultat från koncentrationstesterna av processavloppsvattnet efter rejektsortrarna för driftsfallen 300 g/m
2
, 

400 g/m
2
, 500 g/m

2
 samt driftstopp. Resultaten är torrhalten i det mätta provet. 

Driftfall Koncentration [g/l] 

300 g/m2 3,68 
400 g/m2 3,74 
500 g/m2 4,28 
Driftstopp 6,41 

 

 

Figur 41 - Filtrerpapperna för driftslägena 300, 400, 500 g/m
2
(samma ordning på bilden) vid KM1, Fiskeby Board AB 

Resultatet av koncentrationstesterna visar att SÄ mestadels består av fibrer och en liten andel plast, 

frigolit och metall. Processavloppsvattnets toppvärde och medelvärde på flödet som skickades till 

underleverantör var 150-180 m3/h i medelvärde samt 300 m3/h i toppvärde. Detta kan ses i Figur 15. 

9.3.1 Bågsil 

Från underleverantör erhölls en offert på en bågsil av modell REKO LBX 1900. För produktinformation 

se Tabell 7.  

Tabell 7 - Bågsil REKO LBX 1900 

Egenskap Enhet 

Flöde 300 m3/h 
Bredd x djup x höjd 2260 x 1860 x 3600 mm (ALT: 4060 x 945 x 1940) 
Vikt netto/drift 800/1800 kg 
Filtreringsgrad 0,5 mm 
Rengöring Spritsar 
Motoreffekt 0,27 kW 
Pris ∼330 000* SEK 

*Bågsil + spritsutrustning 
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För beskrivning av hur en bågsil fungerar se kapitel 6.6 på sida 38. Underleverantören förespråkar att 

man gör ett pilotförsök för att se vilken filteringsgrad som passar bäst för Fiskebys vatten. Detta då 

driftsfall och vattens innehåll och flöde är platsspecifikt. 

9.3.2 Trumsil 

Istället för bågsil kan en trumsil vara ett alternativ till rejektsortrarna. Från underleverantör erhölls 

en offert på en trumsil av modell REKO TM120-240. För produktinformation se Tabell 8. 

Tabell 8 - Trumsil REKO TM120-240 

Egenskap Enhet 

Flöde 300 m3/h 
Bredd x Djup x Höjd 1800 x 3650 x 1955 mm 
Filtreringsgrad 0,5 mm 
Rengöring Spritsar 
Motoreffekt 4 kW 
Pris ∼560 000 SEK 

 

För beskrivning av hur en trumsil fungerar se kapitel 6.7 på sida 38. Även här är filtreringsgraden 

uppskattad och tillverkaren förespråkar pilotförsök för att se hur väl utrustningen renar Fiskebys 

vatten. 

För mer detaljerad information på reningsutrustningen i Tabell 7 och Tabell 8 se Bilaga IX - Delar av 

offertförslag reningsutrustning. 

9.4 Resultat – Åtgärdsförslag 2 – Del 2 – Sandavskiljning 1 & 2 
För beskrivning av hur sandavskiljningsutrustning fungerar se kapitel 6.8 på sida 39. 

Processavloppsvattnets toppvärde och medelvärde på flödet som skickades till underleverantör var 

150-180 m3/h i medelvärde samt 300 m3/h i toppvärde. Detta kan ses i Figur 15 på sida 22. 

9.4.1 Sandavskiljning 1 - HRSF Rundsandfång 

Från underleverantör erhölls en offert på en rundsandfång av modell HRSF. För produktinformation 

se Tabell 9. 

Tabell 9 - HRSF Rundsandfång 

Egenskap Enhet 

Flöde 216 m3/h 
Diameter x Höjd 2160 x 3660 mm 
Avskiljningsgrad 95 %, partikelstorlek ≥0,2 mm 
Reningörning Skruv/pump 
Pris 270 000 SEK 

 

9.4.2 Sandavskiljning 2 - Skrotfälla eletrap 

Istället för en rundsandfång kan en skrotfälla användas för att ta bort sand och tungrejekt från 

processavloppsvattnet. För produktinformation se Tabell 10. 
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Tabell 10 - Skrotfälla eletrap 

Egenskap Enhet 

Flöde 180 m3/h 
Diameter x Höjd 700 x 2000 mm 
Rengöring Periodisk tömning 
Pris ∼270 000 SEK 

9.5 Resultat – Åtgärdsförslag 3 – Processvatten värmeväxlas mot 

processavloppsvatten 
Processavloppsvattnets flöde för perioden 1 november 2013 – 3 april 2014 kan ses i Figur 15 på sida 

22 och medelvärdet för perioden syns i Tabell 11. Temperaturen på processavloppsvattnet syns i 

Figur 16 på sida 24 och medelvärdet för perioden 1 november – 3 april finns i Tabell 11. Flödet på 

processvattnet antogs vara variabelt och den momentant mätta temperaturen på processvattnet kan 

ses i Tabell 11.  

Tabell 11 - Medelvärde på flöde och temperatur på processavloppsvattnet perioden 1 november 2013 – 3 april 2014 samt 
momentan temperatur från 1 april på processavattnet, Fiskeby Board AB 

Typ av vatten Flöde[m3/h] Temperatur [°C] 

Processavloppsvatten 153,3 24.7 
Processvatten Variabelt 44,0 

 

Processavloppsvattnet och processvattnet innehåll av SÄ är cirka 200 mg/l. (Nilsson, 2014) 

För att uppnå 35 °C på processavloppsvattnet kan en plattvärmeväxlare (från offertförslag) användas. 

Flödet på processvattnet blir cirka 110 m3/h och temperaturen på processvattnets flöde sjunker från 

44 °C till 30 °C. Den totala överförda effekten från processvattnet till processavloppsvattnet blir cirka 

1800 kW. Tryckförlusten för processvattnet blir cirka 1 bar och cirka 0,4 bar för 

processavloppsvattnet. Ytterligare information om plattvärmeväxlaren finns i Bilaga VIII - Delar av 

offertförslag från underleverantör av plattvärmeväxlare där enbart närmevärden finns presenterade 

på grund av sekretesskäl. 
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10 Analys och diskussion av åtgärdsförslag 
I detta kapitel diskuteras och analyseras resultaten från åtgärdförslagen. En övergripande diskussion 

och analys som behandlar bland annat saker som genomförbarhet, implementering och slutliga 

effekter av åtgärdsförslagen. 

10.1 Analys och diskussion – Åtgärdsförslag 1 – Del 1 – Kylvatten blir 

spolvatten 
Det är svårt att säga hur mycket åtgärdsförslag 1 – kylvatten blir spolvatten skulle påverka 

temperaturen på processavloppsvattnet på Fiskeby. Åtgärdsförslaget medför en effektökning på 

spolvattnet med cirka 1000 kW för den aktuella perioden, 1 november – 1 maj. Hur mycket av denna 

effekt som kommer till processavloppsvattnet är i princip omöjligt att säga då spolvatten bland annat 

används som spritsvatten och till spolvattenslangar. Då spolvatten har flera olika mottagare är det 

väldigt svårt att säga vart vattnet och energin hamnar. Det som går att uttala sig om är att Fiskeby 

med hjälp av detta åtgärdsförslag kommer ta tillvara på delar av sin spillenergi och därmed öka 

energin i sitt system som helhet. För att vara säker på hur mycket detta åtgärdsförslag kommer 

påverka temperaturen på processavloppsvattnet måste åtgärdsförslaget implementeras och 

resultaten utvärderas i efterhand. Huruvida åtgärdsförslaget är implementerbart utifrån kostnad 

beror på hur mycket Fiskeby värdesätter att höja temperaturen på sitt processavloppsvatten. Ett 

ställningstagande kan göras av Fiskeby där de får värdesätta en grads temperaturökning på 

processavloppsvattnet, dels utifrån vad det medför i det nya anaeroba reningssteget men även 

utifrån de positiva bieffekter som erhålls av åtgärdsförslaget. Efter detta kan man ta ställning till 

vilken temperaturökning man tror åtgärdsförslaget kommer medföra och därefter utvärdera 

huruvida detta åtgärdsförslag är lönsamt eller inte. 

Positiva bieffekter med att genomföra detta åtgärdsförslag är bland annat att 

färskvattenförbrukningen kommer sänkas kraftigt då allt spolvatten som idag använder färskvatten 

inte behövs. Det medför i sin tur att mängden tillsatt bromocid minskar vilket ger 

kostnadsbesparingar i form av minskat inköp av kemikalier. Fiskebys COD-utsläpp belastas även av 

kylvattnet i HA vilket räknas som utsläpp trots att det enbart används som kylmedium innan det åter 

skickas till Motala ström. Vid ett genomförande av detta åtgärdsförslag och ett borttagande av stora 

delar av kylvattnet i HA kommer COD-utsläppen minska. En energiökning på hela Fiskebys 

vattensystem skulle även påverka systemtemperaturen på KM1 och då Fiskeby har svårt att 

upprätthålla systemtemperaturen vintertid medför detta åtgärdsförslag även högre 

systemtemperatur vilket medför bättre avvattningsförmåga vilket i sin tur medför ökad 

produktionskapacitet.  

Genomförandet och resultatens validitet går delvis att ifrågasättas i detta åtgärdsförslag då ett flertal 

olika mätmetoder användes för att kvantifiera kylvattenflödena. Då flödena mättes dels med hink, 

tidtagarur och ultraljudsmätare men även med en värmebalansberäkning m.m. går det att ifrågasätta 

om mätmetoderna är kompatibla och vilket mätfel metoderna medför. Temperaturen mättes med 

samma mätutrustning för alla kylvatten förutom ett som uppskattades av kunnig personal. Detta gör 

temperaturmätningarna mer rättvisande och jämförbara i jämförelse med flödesmätningarna.  

Alla flöden och temperaturer i detta åtgärdsförslag är momentant uppmätta värden vilket enbart ger 

en ögonblicksbild av vad flödet och temperaturen är. I åtgärdsförslaget antas tiden för mätningarna 

vara rättvisande för perioden 1 november – 1 maj då den momentant uppmätta 
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färskvattentemperaturen är nära den genomsnittliga färskvattentemperaturen för hela perioden, 1 

november – 1 maj.  

Ovan nämndes ett antal saker som medför osäkerhet i mätningarna och de kvantifierade flödena och 

temperaturerna. Det är svårt att säga om genomförandet medför oacceptabla fel eller inte, men en 

slutsats som kan dras är att det finns mätfel och att man måste förhålla sig till det. Ett antal åtgärder 

har även genomförts för att minska resultatens fel, t.ex. har medelvärden används utifrån flera 

mätningar för att minska osäkerheten i mätningarna. 

10.2 Analys och diskussion – Åtgärdsförslag 1 – Del 2 –  Returvatten 

värmeväxlas mot tätningsvatten 
Resultatet från detta åtgärdsförslag är en offert på två plattvärmeväxlare från en leverantör av 

värmeväxlare. De två plattvärmeväxlarna bestämdes utifrån två driftsfall, dels med maxflöde på 

returvattnet och dels med ett begränsat flöde på 120 m3/h. För de två driftsfallen erhölls en effekt 

som kan överföras från returvattnet till tätningsvattnet, 960 kW för både maxflöde och 120 m3/h. 

Även i detta åtgärdsförslag är det svårt att säga hur stor del av den effekt som överförs till 

tätningsvatten som även påverkar temperaturen på processavloppsvattnet. Detta då tätningsvattnet 

mestadels används till att täta pumpar som leder till att visst tätningsvatten ”läcker in” i den 

pumpade fluiden och visst tätningsvatten hamnar direkt i kanalsystemen. För att erhålla rättvisande 

resultat på hur mycket detta åtgärdsförslag påverkar temperaturen på processavloppsvattnet 

behöver åtgärdsförslaget implementeras och dess konsekvenser utvärderas därefter. Då båda 

plattvärmeväxlarna ger samma effekt ses det rimligt att dra slutsatsen att man ska värmeväxla 120 

m3/h med en redan befintlig pump då Fiskeby inte behöver investera lika mycket pengar som för då 

ett maxflöde ska värmeväxlas.  

En positiv bieffekt av åtgärdsförslaget är att systemtemperaturen kommer höjas indirekt. 

Åtgärdsförslaget är av intresse perioden 1 november – 1 maj då ett effektbehov finns för att värma 

processavloppsvattnet till 35 °C. Denna period är även den tid på året då Fiskeby har en oönskat låg 

systemtemperatur vid KM1 vilket gör denna bieffekt önskvärd. 

Data på tätningsvattnet och returvattnet som användes i offertförfrågan är från 1 november – 3 april. 

Detta då det inte fanns tid att vänta till 1 maj för att få loggad data. Då temperaturerna som 

presenterades för underleverantör var ett medelvärde över perioden 1 november – 3 april medför 

denna kompromiss att temperaturmedelvärdet på strömmarna som skickades till underleverantör är 

något lägre än önskat. Ett medelvärde användes på temperaturerna och flödena då leverantören av 

värmeväxlare efterfrågade det. 

Både returvattnet och tätningsvattnet är ”rena” strömmar och igensättning och likande problem 

kommer inte vara ett problem för Fiskeby. Placering av värmeväxlare utifrån storlek och vikt m.m. 

berörs inte i denna rapport och är något som måste undersökas ytterligare.  

10.3 Analys och diskussion – Åtgärdsförslag 2 – Minska SÄ i 

processavloppsvatten med ny reningsutrustning 
Det finns en mängd olika reningsutrustningar ute på marknaden som kan rena olika typer av vatten. 

Det är svårt att säga hur bra en reningsutrustning fungerar med ett specifikt vatten då skillnaden kan 

vara stor mellan olika platser. Det finns möjlighet att göra pilotförsök med mindre utrustning för att 

se hur en reningsutrustning verkligen hanterar ett visst vatten. Detta skulle vara ett bra alternativ för 
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Fiskeby då man kan se ifall reningsutrustningen passar Fiskebys vatten och om det behövs rengöring 

av utrustningen samt vilken sorts rengöring som vore lämplig. 

I Fiskebys processavloppsvatten är mängden SÄ nära 200 mg/l större delen av året vilket är under det 

kritiska värdet på 250 mg/l för den anaeroba reningen. Det är dock orimligt att ha en mängd SÄ i 

processavloppsvattnet som ligger nära det kritiska värdet för den anaeroba reningen. Genom att byta 

reningsutrustning för processavloppsvattnet kan man möjligtvis öka avstånden mellan halten SÄ i 

processavloppsvattnet och det kritiska värdet för den anaeroba reningen samtidigt som man 

underlättar för övrig reningsutrustning. Huruvida en ny reningsutrustning i form av en bågsil, trumsil 

eller sandavskiljare minskar förekomsten eller magnituden av toppvärden på SÄ är svårt att säga. En 

sak som går att avläsa ur Figur 36 och Figur 37 på sida 50 är att toppvärdena på SÄ är kortvariga då 

de nästintill aldrig registreras som dygnsmedel men ständigt som timsmedel över gränsnivån. 

De framtagna förslagen är reningsutrustning som dels ska minska belastningen för merifiltret genom 

att ta bort en större del SÄ i processavloppsvattnet innan det når merifiltret och dels undvika att 

tungrejekt hamnar i merfiltret. Då vi inte hade möjlighet att noggrannare än 1,5 mm fastställa 

partikelstorleken på den kvarvarande mängden SÄ efter rejektsortrarna finns det frågetecken kring 

vilken filteringsgrad som krävs för att rena processavloppsvattnet till önskad nivå. Det är även svårt 

att säga om mängden SÄ efter merifiltret kommer minska om rejektsortrarna som idag renar allt över 

4 mm byts ut mot till exempel en bågsil som renar processavloppsvattnet på allt över 0,5 mm. Detta 

då merifiltret ska rena processavloppsvattnet på allt som är större än 130 µm och det finns inget som 

säger att allt SÄ som merifiltret inte renar i dagsläget kommer renas då en ny bågsil installeras.  

10.4 Analys och diskussion – Åtgärdsförslag 2 – Del 1 – Bågsil & trumsil 
Ett av de stora problemen med dagens utrustning är att merifiltret blir överbelastat vid speciella 

driftsfall eller skadat av tungrejekt som kontinuerligt kommer till merifiltret på grund av dålig 

reningsutrustning före merifiltret. Problemet kan bero på att de befintliga rejektsortrarna har en för 

låg avskiljningsgrad och att mängden SÄ som kommer till merifiltret medför att merifiltret fungerar 

sämre än förväntat. Det kan även bero på att dagens rejektsortrar inte är dimensionerade för det 

flöde som kan uppstå på processavloppsvattnet vilket har sitt maxvärde på cirka 300 m3/h. Sett till 

vad processavloppsvattnet innehåller, se Figur 41 på sida 57, skulle en stor del av mängden SÄ kunna 

avskiljas med ny bättre utrustning före merifiltret. Både bågsil och trumsil har möjligheten till en 

mycket bättre rening än dagens rejektsortrar sett till filtreringsgraden. De kan även dimensioneras 

mot ett högre flöde än rejektsortrarna vilka idag är de med lägst flödeskapacitet i reningskedjan i 

fabriken. Det föreslagna flödet på 300 m3/h kan anses som en överdimensionering då ett sådant högt 

flöde inte inträffar särskilt ofta. En hög flödeskapacitet kan vara önskvärt vid stopp då fabriken 

snabbare kan tömmas på vatten och underhållsarbete påbörjas vilket i sin tur leder till kortare 

avbrott i produktionen. 

En annan intressant tanke är att vid en minskad mängd SÄ till merifiltret kan filterkakan som skapas i 

merifiltret och hjälper till att rena partiklar som är mindre än maskvidden på dukarna bli sämre 

alternativt ta längre tid innan den bildas. Tanken att merifiltret behöver en hög belastning av SÄ för 

att rena på effektivaste sätt är tvärtemot arbetssättet i denna rapport men går inte att avfärda. 

Huruvida Fiskeby ska använda sig av en bågsil, trumsil eller ingetdera vid en investering i en ny 

reningsutrustning är svårt att säga innan pilotförsök har genomförts på de båda utrustningarna. Det 
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som går att säga är att en bågsil är det billigare alternativet dels i investeringskostnad och dels i 

driftkostnad. 

10.5 Analys och diskussion – Åtgärdsförslag 2 – Del 2 - Sandavskiljning 1 & 2 
Fiskeby kan investera i ny reningsutrustning i form av sandavskiljningen för att minska mängden 

tungrejekt och slitaget på merifiltrets dukar som till stor del uppstår då tungrejekt ansamlas i 

merifiltret. En sådan utrustning skulle då rena vattnet från tungrejekt innan det når merifiltret och 

förstör dukarna. Hur mycket mängden SÄ i processavloppsvattnet skulle minska efter merifiltret med 

en sandavskiljare är svårt att säga. I princip behövs förslaget implementeras och konsekvenserna 

utvärderas därefter. En installation av en ny sandavskiljare innan dagens tungrejektavskiljare 

”inloppslåda rejektsortrar” skulle medföra bättra förutsättningar för dagens underdimensionerade 

tungrejektavskiljare. Fiskeby skulle möjligtvis kunna få två fungerande tungrejektsavskiljare istället 

för en icke fungerande. 

10.6 Analys och diskussion – Åtgärdsförslag 3 – Processvatten värmeväxlas 

mot processavloppsvatten 
Detta åtgärdsförslag skulle medföra en god reglerbarhet på processavloppsvattnets temperatur. 

Beroende på vilket effektbehov som finns på processavloppsvattnet för att nå en viss temperatur kan 

ett flöde och effektuttag bestämmas på processvattnet för att nå önskad temperatur. Det negativa 

med åtgärdsförslaget är att energi lämnar vattensystemet vilket påverkar dels 

processavloppsvattentemperaturen och dels systemtemperaturen. Huruvida det är lönsamt eller inte 

beror mycket på hur man värderar temperaturen på processavloppsvattnet i jämförelse med att 

upprätthålla en hög temperatur i vattensystemet och processvattnet som helhet.  

En tanke kan vara att implementera åtgärdsförslag 1 och sedan utvärdera vad 

processavloppsvattnets temperatur blir. Hur mycket temperaturen ökar på processavloppsvattnet 

om dels returvattnet värmeväxlas mot tätningsvatten och dels att spolvattnet använder sig av varmt 

kylvatten istället för färskvatten. Utifrån detta kan Fiskeby bestämma om detta åtgärdsförslag är av 

intresse eller inte. Detta beror på hur Fiskeby prioriterar temperaturen på processavloppsvattnet 

jämfört med systemtemperaturen. 

Det finns även osäkerhetsfaktorer i detta åtgärdsförslag. Värdena som skickades till underleverantör 

grundar sig dels på en momentant mätt temperatur som kan skilja sig från medeltemperaturen för 

perioden 1 november – 1 maj och dels är medelvärdet för de kontinuerliga mätningarna från 3 april 

och inte 1 maj som är den intressanta perioden. Detta påverkar resultaten på den plattvärmeväxlare 

som presenteras och en kortare period medför med all sannolikhet för låga värden på processvatten 

och processavloppsvatten.  
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11 Slutsatser 
Utifrån den kunskap och de resultat som erhållits under arbetes gång har en prioriteringslista 

skapats. Vad som anses vara nästa steg för att förbättra kvalitén på processavloppsvattnet utifrån 

temperatur, SÄ och flöde. 

1. Implementering av åtgärdsförslag 1 – Del 2 – Returvatten värmeväxlas mot tätningsvatten. 

Använda befintlig pump med kapaciteten 120 m3/h. Detta åtgärdsförslag är av störst intresse 

då stora delar av utrustningen redan finns och det i stort sett bara behövs en 

plattvärmeväxlare och en del kringarbete för att kunna värmeväxla cirka 960 kW perioden 1 

november – 1 maj.  

 

2. Fortsatt arbete med åtgärdsfärslag 2 – Del 1 – Bågsil och trumsil. Utföra ett pilotförsök med 

en bågsil på Fiskebys processavloppsvatten för olika driftsfall. Detta för att se hur väl en 

bågsil renar processavloppsvattnet på SÄ vid olika driftsfall. Utöver det se om bågsilen 

hanterar de extremflöden som uppstår vid olika tillfällen på Fiskeby. Parallellt kan ett 

pilotförsök genomföras på en trumsil för att se hur väl den renar processavloppsvattnet på 

SÄ. Detta åtgärdsförslag kan genomföras parallellt med åtgärdsförslag 1 då de behandlar 

olika saker och båda är av intresse för att säkerställa kvalitén på processavloppsvattnet.  

 

3. Om varken pilotförsöket på trumsilen eller bågsilen löser problemen med SÄ kan Fiskeby 

undersöka hur sandavskiljning kan ta bort tungrejekt som förstör det nuvarande merifiltrets 

dukar för att på så sätt minska mängden SÄ. Det kan även bli aktuellt att installera både en 

sandavskiljningsutrustning och en bågsil/trumsil då utrustningen har olika funktioner. 

 

4. Då den anaeroba reningen ska driftsättas i april 2015 kommer inte Fiskeby ha problem med 

temperaturen före den 1 november 2015 med ett möjligt undantag för ett par dagar i april. 

Fiskeby bör därför utvärdera vad implementeringen av en plattvärmeväxlare, för 

värmeväxling av returvatten mot tätningsvatten, medförde på temperatur av Fiskebys 

processavloppsvatten vintertid 2014/2015. Om Fiskeby ytterligare vill höja temperaturen på 

systemet och processavloppsvattnet kan åtgärdsförslag 1 – Del 1 – kylvatten blir spolvatten 

implementeras. Detta åtgärdsförslag medför även andra positiva bieffekter vilket kan göra 

det intressant tidigare i prioriteringslistan. Till exempel medför åtgärdförslaget en kraftigt 

minskad färskvattenförbrukning och kemikaliedosering. 

 

5. Om Fiskeby ytterligare vill höja sin temperatur på processavloppsvattnet och värderar energi 

i processavloppsvattnet högre än energi i processvattnet kan processavloppsvattnet 

värmeväxlas mot processvatten i bakvattenbufferten för att till 100 % säkerställa den 

temperatur som önskas ut till det anaeroba reningssteget. 
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12 Fortsatta studier 
I detta kapitel beskrivs vad Fiskeby kan göra med de resultat och analyser som erhållits för varje 

åtgärdsförslag samt en beskrivning av andra för Fiskeby intressanta åtgärdsförslag som inte 

behandlats. 

12.1 Fortsatta studier – Åtgärdsförslag 1 – Del 1 – Kylvatten blir spolvatten 
Då ett ökat energiinnehåll i spolvattnet har kvantifierats med detta åtgärdsförslag är nästa steg i 

processen att undersöka huruvida det är fysiskt möjligt att genomföra detta åtgärdsförslag. Vilka 

dimensioner har den nya spolvattentanken, kan man använda en befintlig pump eller behövs en ny 

pump och vilka dimensioner ska den ha. 

Finns det plats för den nya spolvattentanken, är det möjligt att dra om kylvattenrören till den nya 

spolvattentanken och när ska det göras? Hur tros systemet påverkas av att implementera detta 

åtgärdsförslag, behöver de gamla kopplingarna av kylvattenflödet vara kvar för att undvika andra 

problem? Det återstår en stor mängd undersökningsarbete innan det kan fastställas att detta 

åtgärdsförslag är genomförbart. Då vattensystemet på Fiskeby är väldigt komplext är det även svårt 

att dra några slutsatser om åtgärdsförslagets effekt på temperaturen på processavloppsvattnet och 

de bieffekter som uppkommer, t.ex. förändring av systemtemperaturen. 

12.2 Fortsatta studier – Åtgärdsförslag 1 – Del 2 – Returvatten värmeväxlas 

mot tätningsvatten 
I detta delmoment presenterades ett offertförslag från en känd leverantör av värmeväxlare. Fiskeby 

har fått information om hur mycket energi som kan överföras från returvattnet till tätningsvattnet 

samt ungefärlig storlek och vikt på en plattvärmeväxlare. Från detta kan Fiskeby ta ställning till om 

mängden energi som överförs från returvattnet till tätningsvattnet är tillräckligt för att genomföra 

detta åtgärdsförslag.  

12.3 Fortsatta studier – Åtgärdsförslag 2 – Del 1 – Bågsil & trumsil 
I detta delmoment presenterades reningsutrustning som skulle kunna minska mängden SÄ i Fiskebys 

processavloppsvatten. För att säkerställa att ny utrustning minskar mängden SÄ i 

processavloppsvattnet borde Fiskeby genomföra pilotförsök på en bågsil alternativt en trumsil. 

Parallellt med detta måste det undersökas om det finns plats för en bågsil alternativt trumsil utifrån 

vikt, storlek, underhåll etc. Utöver detta skulle Fiskeby kunna genomföra tester på sitt 

processavloppsvatten efter merifiltret för att ytterligare/noggrannare undersöka partikelstorleken på 

det SÄ som finns i processavloppsvattnet efter merifiltret.  

12.4 Fortsatta studier – Åtgärdsförslag 2 – Del 2 – Sandavskiljning 1 & 2 
Alternativ på sandavskiljningsutrustning togs fram för att förhindra skador på merifiltrets dukar. 

Fiskeby bör genomföra ett undersökningsarbete över huruvida det finns fysisk plats för en 

installation av sandavskiljare. Utöver det bör även ett pilotförsök genomföras för att se hur väl en 

sandavskiljningsutrustning renar Fiskebys processavloppsvatten på tungrejekt (om det går att 

genomföra pilotförsök). 
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12.5 Fortsatta studier – Åtgärdsförslag 3 – Processvatten värmeväxlas mot 

processavloppsvatten 
Resultaten av detta åtgärdsförslag är en plattvärmeväxlare som överför cirka 1800 kW från 

processvattnet till processavloppsvattnet för att erhålla 35 °C på processavloppsvattnet. Fortsatta 

studier med detta åtgärdsförslag är att ta ställning till om värme är mest värdefullt i 

processavloppsvattnet och i sin tur att rätt temperatur erhålls i den anaeroba reningen eller om 

systemtemperatur och processvattnets temperatur är av störst vikt. Om Fiskeby anser att 

temperaturen på processavloppsvattnet är av yttersta vikt och att den inte uppnås med hjälp av de 

andra temperaturhöjande åtgärdsförslagen kan detta åtgärdsförslag bli aktuellt.  

12.6 Övriga åtgärdsförslag  
I detta avsnitt presenteras olika åtgärdsförslag som är av intresse och kan bli värdeskapande för 

Fiskeby men inte undersökts noggrannare.  

12.6.1 Temperaturreglerade flödesventiler på kompressor 1 och 2 samt tillhörande 

lufttorkar 

I dagsläget är kulventilerna som styr kylvattenflödet för kompressor 1 och 2 samt tillhörande 

lufttorkar manuellt inställda. Detta innebär att kylvattenflödet inte följer det ökade behovet av 

kylvatten då temperaturer på färskvatten höjs och det minskade behovet av kylvatten då 

färskvattentemperaturen minskar. För att förbättra denna process och minska sin 

färskvattenförbrukning och bromocidförbrukning kan Fiskeby undersöka hur temperaturreglerade 

flödesventiler skulle påverka detta kylvattenflöde. 

12.6.2 T.ex. trappstegsgaller till kanalvattensystemet 

Med hjälp av ett trappstegsgaller eller liknande utrustning kan processavloppsvattnet renas från 

tungrejekt innan det lämnar kanalsystemen. Detta medför att mängden tungrejekt som hamnar i 

merifiltret minskar som i sin tur leder till att merifiltrets dukar fungerar bättre. Detta leder i sin tur 

att reningen av SÄ blir bättre och mängden SÄ efter merifiltret sjunker. Detta kan ses som ett 

alternativ till sandavskiljning. 

12.6.3 Ultrafilter till smetloopen 

Då smetvatten från smetloopen skickas via merifiltret ut till vattenrening registrerar den installerade 

SÄ-mätaren extremt höga värden på mängden SÄ i vattnet. Detta tros vara en annan sorts SÄ än den 

som är fiber. För att inte påverka driften på den kommande anaeroba reningsanläggningen bör dessa 

extremvärden undvikas. Ett ultrafilter är en reningsutrustning som skulle kunna minska antalet 

toppvärden och deras magnitud. 

  



69 
 

Referenslista 
(u.d.). Hämtat från Aquadrip: www.aquadrip.se den 08 05 14 

(u.d.). Hämtat från Voith: www.voith.se 

Kason.com. (den 24 07 2013). Hämtat från Kason.com: http://www.kason.com/News-Releases/BB-

0593_Static-Sieve-Clarifies-Wastewater.php den 07 05 2014 

Altendorf, M., Berrie, D. P., Bjönnes, H., Bonschab, F., Bloch Jensen, F., & Carr, M. (2004). Flow 

Handbook. Endress+Hauser. 

Çengel, Y. A., Turner, R. H., & Cimbala, J. M. (2008). Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. McGraw 

Hill Higher Education. 

Cerlic. (den 29 09 2011). Cerlic. Hämtat från Manualer: 

http://www.cerlic.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/Manuals/Manual_ITX_I

L_se.pdf den 27 03 2014 

Energigas Sverige. (u.d.). Hämtat från Biogasportalen: http://www.biogasportalen.se/ den 26 02 

2014 

Fiskeby Board AB. (den 25 06 2013). Fiskeby satsar på biogas. Hämtat från Fiskeby: 

http://www.fiskeby.com/artiklar/fiskeby-satsar-p%C3%A5-biogas den 26 01 2014 

Fiskeby Board AB. (u.d.). Fiskeby Board AB. Fiskeby Board AB. 

Fiskeby. (u.d.). Vatten & Luft. Hämtat från Fiskeby: http://www.fiskeby.com/vatten-luft den 21 02 

2014 

Gavelin, G. (1990). Papperstillverkning. Svergies skogsindustriförbund. 

Gavelin, G. (1999). Torkning av papper och kartong. Hässleholm: Skogsindustrins Utbildning i 

Markaryd AB. 

Hydropress Huber AB. (u.d.). Rotomat Rundsandfång HRSF. 

Inor. (2009). Handbok I Temperaturmätning. Inor. 

ISO.org. (u.d.). http://www.iso.org. (I. O. Standardization, Producent) Hämtat från 

http://www.iso.org den 31 01 2014 

Johansson, Å. (1992). Vattenanalyser. Svegies Skogsindustriförbund. 

Johnson Screens. (2010). Johnson industrial screens. 

Länsstyrelsen Östergötland. (u.d.). 

Mikael Malmaeus, M. A., & Åsa Sivard, T. E. (2012). Anaerob vattenrening vid massaindustrier - en 

helhetsbedömning ur miljöperspektiv. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet AB . 

Naturvårdsverket. (2007). Faktablad om avloppsreningsverk 200-2000 pe. Naturvårsverket. 



70 
 

Naturvårdsverket. (den 09 10 2009). Totalt organiskt kol (TOC). Hämtat från 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Amnen/Ovriga-organiska-amnen/Totalt-organiskt-

kol/ den 19 03 2014 

Naturvårdsverket. (den 13 01 2014). Vägledningar om industri och miljö. Hämtat från 

Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Industri/ den 21 02 2014 

Nilsson, L.-Å. (2014). Tekniker vattenrening. 

Nordkalk. (u.d.). pH och alkalitet. Hämtat från NordKalk: 

http://www.nordkalk.se/default.asp?viewID=784 den 21 02 2014 

Process Contact Scandinavia AB. (2010). Pumphandboken. Hämtat från 

http://www.pumpportalen.se/pumphandbok/ den 26 02 2014 

sdguide.org. (2008). Enviromental guide for pulp & paper production. Hämtat från 

http://www.eugropa.com/downloads/Eugropa%20Guide%20Pulp%20&%20Paper.pdf den 26 

01 2014 

Warfvinge, C. (2000). Installationsteknik AK för V. 

Wikipedia. (u.d.). Wikipedia. Hämtat från Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plate_heat_exchanger.png 

 

  



71 
 

Bilagor 

Bilaga I - Rör och kanalsystem, källarplan KM1 
 

 

. 

  

Figur 42 - Intressanta rör och kanalsystem, källarplan. Fiskeby Board AB 
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Bilaga II - Berörd utrustning på Fiskeby 
 

 

  

Figur 43 - Berörd utrustning, källarplan. Fiskeby Board AB 
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Figur 44 - Berörd utrustning, övriga plan. Fiskeby Board AB 
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Tabell 12 - Namn, ID och övrig information på berörda pumpar, Fiskeby Board AB 

Bildnummer Namn ID Övrig information 

1 Pump 
bakvattenbuffert A 

21PU2373 Volymström: 200 l/s 
Uppfodringshöjd: 25 m 
Pumpeffektbehov: 
59,1 kW 
Rotationshastighet: 
1483 varv/min 
Motoreffekt: 75 kW 

2 Pump bakvatten 
trumma MS 

21PU2457 Volymström: 280 l/s 
Uppfodringshöjd: 40 m 
Pumpeffektbehov: 
129,2 kW 
Rotationshastighet: 
1480 varv/min 
Motoreffekt: 160 kW 

3 Pump filtrattank 
urvattnare MS 

21PU2467 Volymström: 100 l/s 
Uppfodringshöjd: 25 m 
Pumpeffektbehov: 
29,5 kW 
Rotationshastighet: 
1550 varv/min 
Motoreffekt: 37 kW 

4 Pump 
kanalvattenfiltrat MS 

21PU2334 Volymström: 80,5 l/s 
Uppfodringshöjd: 56 m 
Pumpeffektbehov: 
58,2 kW 
Rotationshastighet: 
1480 varv/min 
Motoreffekt: 75 kW 

5 Pump spolvatten 10 kg 21PU2942 Volymström: 17 l/s 
Uppfodringshöjd: 100 
m 
Pumpeffektbehov: 
30,3 kW 
Rotationshastighet: 
2950 varv/min 
Motoreffekt: 37 kW 

6 Pump spolvatten 10 kg 21PU0220 Volymström: 16,67 l/s 
Uppfodringshöjd: 100 
m 
Pumpeffektbehov: 39 
kW 
Rotationshastighet: 
2925 varv/min 

7 Pump kanalvatten vid 
mellankar US 

21PU0982 Volymström: 20 l/s 
Uppfodringshöjd: 25 m 
Motoreffekt: 22 kW 
Rotationshastighet: 
1450 varv/min 

8 Pump golvkanal vid SP 21PU2889 - 
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9 Pump 1 kanalvattenkar 
smetloopen 

21PU2766 Volymström: 6 l/s 
Uppfodringshöjd: 42 m 
Pumpeffektbehov: 45 
kW 

10 Pump 2 kanalvattenkar 
smetloopen 

21PU2801 Volymström: 50 l/s 
Uppfodringshöjd: 40 m 
Pumpeffektbehov: 
40,6 kW 
Rotationshastighet: 
1475 varv/min 
Motoreffekt: 55 kW 

11 Pump golvkanal vid 
press 

21PU0983 Volymström: 66,67 l/s 
Uppfodringshöjd: 14 m 
Rotationshastighet: 
1470  varv/min 

12 Pump box & 
tätningsvatten 

21PU0913 Volymström: 30 l/s 
Uppfodringshöjd: 65 m 
Pumpeffektbehov: 
26,9 kW 
Rotationshastighet: 
2950  varv/min 
Motoreffekt: 30 kW 

13 Pump box & 
tätningsvatten 

21PU0941 Volymström: 16,67 l/s 
Uppfodringshöjd: 10 m 
 

14 Pump skrubbervatten 21PU2970 Volymström: 33,3 l/s 
Uppfodringshöjd: 50 m 
Rotationshastighet: 
2980  varv/min 

15 Pump returvatten 21PU2971 Volymström: 33,3 l/s 
Uppfodringshöjd: 35 m 
Pumpeffektbehov: 
16,2 kW 
Rotationshastighet: 
2950  varv/min 
Motoreffekt: 18,5 kW 

16 Pump golvkanal best 21PU2279 Volymström: 13,3 l/s 
Uppfodringshöjd: 25 m 
Pumpeffektbehov: 8, 2 
kW 
Rotationshastighet: 
2925  varv/min 
Motoreffekt: 11 kW 

17 Pump 1 acceptkar MS 21PU2564 Volymström: 83 l/s 
Uppfodringshöjd: 19 m 
Pumpeffektbehov: 
21,5 kW 
Rotationshastighet: 
1470 varv/min 
Motoreffekt: 30 kW 
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Tabell 13 - Namn, ID och övrig information på berörda värmeväxlare, Fiskeby Board AB 

Bildnummer Namn ID Övrig information 

1 Värmeväxlare vatten ut 
till rening 

2175120  

2 Värmeväxlare vatten ut 
till rening 

2175125  

3 Värmeväxlare 
skrubberloop/BV 

2154461  

4 Värmeväxlare 
skrubberloop/Färskvatten 

2154451  

 

  



77 
 

 

Tabell 14 - Namn, ID och övrig information på berörd "annan utrustning", Fiskeby Board AB 

Bildnummer Namn ID Övrig information 

1 Brominator 
returvatten 

2154481  

2 Grovsil returvatten 2154471  
3 Vent.aggregat Ställverk 18VE2104  
4 Vent.aggregat Ställverk 18VE2102  
5 Vent.aggregat Ställverk 18VE2115  
6 Vent.aggregat Ställverk 18VE2022  
7 Vent.aggregat Ställverk 18VE2024  
8 Vent.aggregat Ställverk 18VE2018  
9 Pumpgrop kondensat   
10 Kondensatrening   
11 Kompressor 1800117  
12 Kompressor 1800119  
13 MS-trumma 2118161  
14 Polymerberedning 2176523  
15 Merifilter 2117401  
16 Rejektsorter 1 2117351  
17 Rejektsorter 2 2117361  
18 Rejektsorter 3 2117371  
19 Inloppslåda 

rejektsortrar 
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Tabell 15 - Namn, ID och övrig information på berörda tankar/kar/buffertar etc. Fiskeby Board AB 

Bildnummer Namn ID Övrig information 

1 Filtrat urvattnare 21TA0165  
2 Filtrattank 21TA1390  
3 Kanalvattenkar   
4 Skrubbertank 21TA0630  
5 Returvattentank 21TA0631  
6 Kylvattentank 

bestrykning 
21TA1360  

7 Bakvattenbuffert   
8 Utskottstorn   
9 Bakvattentorn   
10 Acceptkar 21TA0579  
11 Luftningsbassäng   
12 Sedimenteringsbassäng   
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Bilaga III - Långa cirkulationen 

Vattenrening

MS-Skivfilter

MS-lösare

MS-trumma

Smetvatten

KlarfiltratGrovfiltratMS BV-Torn

MS BV-Kar

Bakvattenbuffert

Koncregl.
MS 1 och 2

Popelösare
Guskgrop

ÖS BV-Kar SS BV-Kar

US BV-Kar Spritsvatten-
filter

viraparti

Virvelrening
Utskottstorn

Konc.Regl/Lösare/
Nivåhållning korta 

cirkulationen

Överskottsvatten från 
samtliga skikt, korta 

cirkulationen viraparti.

Massaflöde

Massaflöde från 
massaberedningen

 

Figur 45 - Delar av långa cirkulationen, Fiskeby Board AB 
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Bilaga IV - Korta cirkulationen 

 

Figur 46 - Korta cirkulationen, massa-, rejekt- och vattenflöden. (källa: (Fiskeby Board AB) 2014) 
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Bilaga V - Polymerberedning 
 

Fläkt 2116875

Dos. Skruv 

2116871

21TA1370

21TA1380

Färskvatten

2176523

21PU2335

 

Figur 47 - Polymerberedning, Fiskeby Board AB 
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Bilaga VI - Kondensatrening 

 

Figur 48 - Kondensatrening, markerade värden är momentana värden på temperatur samt flöde som användes till 
beräkning av färskvattenflödet för VVX 2. (Källa: (Fiskeby Board AB)) 

 

                                                                      (1) 

                                                  
  

  
   (2) 

                                                                    
  

 
  (3) 

                                                                        (4) 

                                                 
  

  
     (5) 

               
                                               

                                
               

           

        
   

      
  

 
       (6) 

              

       
 

    

   
       

  

 
     (7) 

  



83 
 

Bilaga VII - Bromocidkostnad för färskvatten vid KM1 
 

Tabell 16 - Bromocidkostnad för färskvatten vid KM1 perioden november - april 

Månad Bromocid [kg] Kostnad [kr] 

Nov - 30000 

Dec - 30000 

Jan - 60000 

Feb - 30000 

Mar - 30000 

Apr - 30000 

 

En minskning av färskvattenförbrukningen med 60-70 m3/h är cirka 25 % av det totala 

färskvattenflödet till KM1 under perioden 1 november – 1 maj då den totala 

färskvattenförbrukningen är cirka 275 m3/h. Då den totala kostnaden för bromocid till färskvatten vid 

KM1 för denna period är 210 000 kr blir besparingen cirka 50 000 kr.  
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Bilaga VIII - Delar av offertförslag från underleverantör av 

plattvärmeväxlare 
 

Av sekretesskäl är endast närmevärden angivna, data på ingående strömmar är exakta värden. 

Tabell 17 - Delar av offertförslag på plattvärmeväxlare, maxflöde på returvattnet.(Returvatten & tätningsvatten) 

Plattvärmeväxlare 
Returvatten Tätningsvatten 

Flöde: 194,6 m3/h Flöde: 55,7 m3/h 

Temperatur in: 19,4 °C Temperatur in: 3,3 °C 

Temperatur ut: 15 °C Temperatur ut 18 °C 

Tryckfall: 100 kPa Tryckfall: 10 kPa 

Effekt: 960 kW 

Vikt drift: 980 kg 

Mått (längd*bredd*höjd): 1500*500*2000 
 

Tabell 18 - Delar av offertförslag på plattvärmeväxlare, 120 m
3
/h på returvattnet. (Returvatten & tätningsvatten) 

Plattvärmeväxlare 
Returvatten Tätningsvatten 

Flöde: 120 m3/h Flöde: 55,7 m3/h 

Temperatur in: 19,4 °C Temperatur in: 3,3 °C 

Temperatur ut: 12,5 °C Temperatur ut 18 °C 

Tryckfall: 100 kPa Tryckfall: 23 kPa 

Effekt: 960 kW 

Vikt tom/drift: 910 kg 

Mått (längd*bredd*höjd): 1500*500*2000 
 

Tabell 19 - Delar av offertförslag på plattvärmeväxlare. Variabelt flöde på processavloppsvattnet.(processvatten & 
processavloppsvatten) 

Plattvärmeväxlare 
Processvatten Processavloppsvatten 

Flöde: 110m3/h Flöde: 153,3 m3/h 

Temperatur in: 44 °C Temperatur in: 24,7 °C 

Temperatur ut: 30 °C Temperatur ut 35 °C 

Tryckfall: 100 kPa Tryckfall: 40 kPa 

Effekt: 1800 kW 

Vikt tom/drift: 2740 kg 

Mått (längd*bredd*höjd): 2100*800*2200 
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Bilaga IX - Delar av offertförslag reningsutrustning 
 

Tabell 20 - Bågsil REKO 1900 LB-X 

Egenskap Enhet 

Flöde 300 m3/h 
Längd 2600 mm 
Bredd 1900 mm 
Höjd 3600 mm 
Filtreringsgrad 0,5 mm  
Vikt 800 kg/1800 kg 
Inlopp DN300, PN10, DIN2642 
Utlopp DN400, PN10, DIN2642 
Material AISI 304 
Reningörning Spritsar 
Antal spritsar 8 st 
Vattentryck >5 bar 
Drivenhet Snäckväxel 
Motoreffekt 0,27 kW 
 Ansl. Spänning 400V 3-fas 50 Hz 
Rotation 70 rpm 
Pris per enhet 220 000 kr 
Pris per hus 30 000 kr 
Pris per Rening(spritsar) 80 000 kr 
Pris totalt 330 000 kr 
 

Tabell 21 - Trumsil: REKO TM 120/240 

Egenskap Enhet 

Flöde 300 m3/h 
Längd 3650 mm 
Bredd 1800 mm 
Höjd 1955 mm 
Filtreringsgrad 0,5 mm  
Inlopp DN 250, PN 10, DIN 2642.+ 
Utlopp DN 400, PN 10, DIN 2642.+ 
Material AISI 304 
Reningörning Spritsar 
Antal spritsar 13 st 
Vattentryck >5 bar 
Vattenförbrukning 200 l/min (5 bar.) 
Drivenhet Snäckväxel 
Motoreffekt 4 kW. 
 Ansl. Spänning 400/690V 3-fas 50 Hz 
Rotation 9.5 rpm 
Pris per st 560 000 kr 

 

 

 


