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Avfallsförbränning  
– ett viktigt komplement

Avfallsförbränning är ett viktigt komplement 
till annan avfallsbehandling. Genom att 
förbränna avfall använder man den energi 
som är bunden i materialet. Tre ton avfall 
kan ge ungefär lika mycket energi som ett 
ton olja. Avfall kan också till stor del betraktas 
som ett biobränsle, då cirka 85 viktprocent 
av avfallet består av förnybart material. 
Avfallsförbränning bidrar till minskade koldi-
oxidutsläpp om det ersätter användning av 
fossila bränslen. Med en optimerad drift och 
avancerad rökgasrening kan verksamhetens 
miljöpåverkan minimeras, samtidigt som 
man omvandlar avfall till värdefull energi.

Värme och el ur avfall
Sysavs avfallskraftvärmeverk
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Sysav har tillstånd att förbränna  
630 000 ton avfall per år. Det ger  
lika mycket energi som antingen:

• 170 000 kubikmeter olja,

• 250 000 ton kol, 

• 790 000 ton flis eller

• 167 000 000 kubikmeter naturgas.

Avfall som bränsle

Att förbränna avfall, och därmed utvinna energi i form av fjärrvärme och 
el, är en av Sysavs behandlingsmetoder för avfall. Sysav tar emot avfall 
från hushåll och verksamheter i södra Skåne. För att på bästa sätt 
 använda avfallet som en resurs används en kombination av behandlings-
metoder. Förutom avfallsförbränning ingår där återanvändning, olika 
former av materialåtervinning, biologisk behandling samt hantering av 
farligt avfall och deponering. 

Sysavs avfallskraftvärmeverk har fyra pannor. De två äldsta togs i drift 
1973. De är hetvattenpannor med fjärrvärmeproduktion. Både pannorna 
och rökgasreningen har byggts om och utvecklats i takt med att kraven 
på avfallsförbränning har skärpts. De två nyaste pannorna är ångpannor 
med både el- och fjärrvärmeproduktion. De togs i drift 2003 respektive 
2008. 

Totalt har Sysav tillstånd att förbränna 630 000 ton avfall per år.  
Anläggningen producerar cirka 1 400 000 MWh fjärrvärme per år,  
det vill säga ungefär 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlövs 
kommuner. Ångpannorna producerar totalt ungefär 250 000 MWh 
elkraft per år, varav en del används i den egna anläggningen. 
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 ENERGIUTVINNING:

 1. Bunker

 2. Traverskran

 3. Påfyllnadstratt

 4. Panna

 5. Slaggutmatning

 6. Överhettare

 7. Turbin 

 8. Generator

 9. Kondensor

 10. Värmepumpar

 11. Direktkondensering

 12.  Economiser

13. Fjärrvärme- och elkunder

RÖKGAS- OCH  
VATTENRENING:

A.  Elektrofilter

B.  Värmeväxlare

C.  Quench

D.  Sur skrubber

E.  Basisk skrubber

F.  Kondenseringsskrubber

G.  Elektroventuri

H.  Värmeväxlare

I.  Förvärmare

J.  Katalysator

K.  Skorsten

L.   Neutralisation, fällning  
och flockning

M. Decantor

N.  Asksilo

O.  Slamsilo

P.   Filterpress

Q.  Sand- och kolfilter
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Sysavs avfallskraftvärmeverk består av två hetvatten-
pannor och två ångpannor. Hetvattenpannorna (panna 
1 och 2) har en kapacitet på vardera 100 000 ton avfall 
per år och producerar hetvatten till fjärrvärmenätet. 
Ångpannorna (panna 3 och 4) har dubbelt så stor  
kapacitet och producerar både el och fjärrvärme. 
 Fortsättningsvis beskrivs framför allt ångpannorna. 
En presentation av hetvattenpannorna finns på sidorna 
18–19.

Bränsle från hushåll och verksamheter
Avfallet som förbränns består av hushållsavfall samt 
brännbart avfall från verksamheter och återvinnings-
centraler.  

Från sopbilen till pannan
De två ångpannorna har en gemensam bunker där 
 sopbilar tippar avfallet. Från kontrollrummet styrs en 
travers med en gripskopa som lyfter upp avfallet till 
pannornas inmatningstrattar. Avfallet glider nedåt i  
trattarna och trycks in i respektive eldstad med en så  
kallad pusher. 

200 kvadratmeter eldstad
I ångpannorna består eldstaden av en lutande roster, 
med en yta på drygt 100 kvadratmeter. Avfallet rör sig 
nedåt på rostern där det torkas, förgasas och förbränns. 
Rostern är av typen återskjutsroster, vilket innebär att 
rosterstavar skjuter avfallet uppåt och nedåt så att det 
blandas om. Detta gör förbränningen optimal. Tempera-
turen i eldstaden är normalt över 1 000 grader.

I ångpannorna eldas totalt 50–60 
ton avfall i timmen, dygnet runt.  
I hetvattenpannorna eldas ytter-
ligare 25 ton avfall per timme.

Tillsätter förbränningsluft
För att förbränningen ska bli effektiv och fullständig  
blåses förbränningsluft bestående av primär- och  
sekundärluft in i eldstaden. Primärluften trycks med 
hjälp av kraftiga fläktar in mellan rosterstavarna under 
bränslebädden. Ovanför bränslebädden tillsätts  
sekundärluften. Denna bidrar till en ökad omblandning 
av rökgaserna för att åstadkomma en optimal  
utbränning av dessa.

Stödbränning med olja
Pannorna är försedda med oljebrännare som används 
vid uppstart och nedeldning (tändning och släckning), 
samt när avfallets energinivå inte är tillräckligt hög för 
att upprätthålla rätt förbränningstemperatur. Vid normal 
drift är det dock enbart avfall som brinner.

Slaggen matas ut
När avfallet har passerat rostern är det helt utbränt och 
har blivit slagg. Slaggen består av sten, skrot, glas och  
annat stabilt material. Den faller ned i ett vattenfyllt tråg 
för att kylas ner. Via slaggutmatarna matas slaggen ut i 
en bunker för att senare sorteras och återvinnas.  

Energi ur avfall – steg för steg
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 Fjärrvärmevattnet värms upp till mellan 80 och 
115 grader beroende på utetemperaturen och används 
för uppvärmning av bostäder och lokaler. 

Direktkondensering och värmepumpar tar 
vara på det sista
När fjärrvärmevattnet kommer i retur till anläggningen 
är det 40–60 grader varmt. Via direktkondensering och 
värmepump samt rökgasvärmeväxlare utvinns värmen 
från fukt i bränslet som övergått till vattenånga i kon-
denseringsskrubbern. Den utvunna värmeenergin höjer 
fjärrvärmevattnets temperatur med 5–10 grader innan 
det går in i kondensorn. Även spillvärmen i byggnaden 
samlas upp i ett vattenburet system och tas tillvara med 
hjälp av värmepumpar. Värmepumparna drivs med en 
del av den elkraft som produceras i anläggningen. Innan 
rökgasen släpps ut via skorstenen kyls rökgasen ytterli-
gare och värmen tillvara tas med hjälp av en economi-
ser. Totalt motsvarar utvinningen av värmen i rökgasre-
ningsanläggningen en effekt på 20 – 25 MW per linje.

Genom att kombinera el- 
och fjärrvärmeproduktion 
och dessutom använda vär-
mepumpar och rökgasvär-
meväxlare, utnyttjas avfallets 
energivärde maximalt.

Via ångdomen leds 
det förångade pann-
vattnet genom över-
hettare där det hettas 
upp till 400 grader vid 
ett tryck på 40 bar. 

Kokar vatten till ånga 
Rökgaserna som bildas vid förbränningen håller en tem-
peratur på minst 850 grader. De passerar tre vertikala 
tomdrag med panntuber på väggarna där temperaturen 
är hög. Tomdragens funktion är att uppnå en fullständig 
utbränning av rökgaserna. Rökgaserna värmer sedan upp 
pannvatten som cirkulerar i panntuber. Den horisontella 
panndelen består av konvektionstuber och överhettar-
tuber. Pannvattnet uppnår här sitt högsta energivärde 
med temperaturen 400 grader och trycket 40 bar.

Från ånga till el ...
Den heta högtrycksångan från pannan leds vidare till 
turbinen som driver en generator. En del av den produ-
cerade elen används i anläggningen, resten levereras ut 
på elnätet. 

… och fjärrvärme
Efter att ha passerat turbinen leds ångan vidare till en 
fjärrvärmekondensor där den utnyttjas för att värma 
upp fjärrvärmevatten. Om turbinen inte är i drift kan 
ångan ledas direkt till kondensorn.

I kondensorn, som är en stor värmeväxlare, övergår 
ångan till vatten (kondensat) när den lämnat över värme 
till fjärrvärmevattnet. Kondensatet pumpas sedan, via en 
matarvattentank, tillbaka till pannans vatten-/ångsystem. 

Cirka 90 procent av alla bostäder 
i Malmö och Burlöv värms upp 
med fjärrvärme. Sysavs avfallskraft-
värmeverk står för mer än hälften 
av fjärrvärmen – totalt cirka 
1 400 000 MWh per år. 250 000 
MWh el produceras också. En del 
av elkraften används internt inom 
Sysav, bland annat i värmepumpar 
för produktion av fjärr värme.  
Resten distribueras ut på elnätet.

När pannvattnet hettats upp till het ånga med högt 
tryck tas energin tillvara i två steg. Turbinen utnyttjar 
ångans rörelseenergi, medan värmeenergin fångas  
upp i kondensorn.

GeneratorPannvatten in

Turbin

Fjärrvärmekondensor

Fjärrvärmevatten utPannvatten ut

Fjärrvärmevatten in
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Pannan sotas med slag
Rökgaserna innehåller stoftpartiklar. En del fastnar på 
panelväggar och en del på hängande tuber inne i pannan. 
För att rensa de hängande tuberna slår ett slagverk 
med jämna mellanrum på stänger som gör att tuberna 
kommer i svängning. Askan lossnar, faller ner i en stoft-
ficka och transporteras till en asksilo.

Filter renar med elektricitet
Från pannan fortsätter rökgaserna till det första renings-
steget, som är ett elektrofilter där största delen av  
stoftet avlägsnas. Stoftpartiklarna i rökgaserna får en  
negativ elektrisk laddning när de passerar så kallade 
emissionselektroder. Mellan emissionselektroderna finns 
utfällningselektroder, som består av metallplåtar med 
positiv laddning. Dessa drar till sig de negativt laddade 
stoftpartiklarna. Med jämna mellanrum skakas plåtarna 
mekaniskt, varvid stoftet faller ner i en stoftficka. Däri-
från transporteras det vidare till asksilon. 
 När röken lämnar elektrofiltret har det mesta av 
stoftet avlägsnats och stofthalten understiger 20 mg  
per kubikmeter. 

I elektrofiltret avlägsnas stoft från  
rökgaserna. Stoftet, eller askan, samlas 
upp och slutförvaras på ett säkert sätt.  
Av 100 kg avfall återstår cirka 3 kg  
aska och slam efter förbränning.
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Tvättas med vatten
Den våta delen av reningsprocessen utgörs av tre 
skrubbrar – två tvättskrubbrar och en kondenserings-
skrubber. Där tvättas olika ämnen bort steg för steg.
Innan gasen går in i den våta delen av reningsprocessen 
sänks temperaturen till 60–70 grader med hjälp av  
värmeväxlare och kylvatten. I skrubbrarna tvättas rök-
gaserna med vatten, som sprayas genom keramiska 
munstycken. När rökgaserna möter vattendimman  
faller föroreningarna ut. Olika reningskemikalier tillsätts 
tillsammans med vattnet i de tre skrubbrarna för att 
åstadkomma en reaktion med olika ämnen i rökgaserna. 
Tvättvattnet förnyas efter hand och renas i en särskild 
vattenreningsanläggning.

1) Sur skrubber
I den första skrubbern tvättas sura ämnen som 
saltsyra och flourvätesyra bort, liksom kvick-
silver och andra tungmetaller samt ytterligare 
stoftpartiklar. Föroreningarna löses i process-
vattnet som blir extremt surt. För att neutrali-
sera detta sprutas kalkslurry in i skrubbern. 
Innan rökgaserna fortsätter passerar de en 
droppavskiljare där ämnen som annars skulle 
störa processen i nästa skrubber fångas upp.

2) Basisk skrubber
Även i skrubber nummer två tillsätts kalkslurry. 
Här är det svaveldioxid som tvättas bort.  
Svavel och kalk bildar kalciumsulfat (gips), som 
tappas av och torkas i ett vacuumbandfilter. 
Det blir cirka 100 kg gips per timme, som  
deponeras sedan det avvattnats. Även här finns 
en droppavskiljare efter skrubbern. 

3) Kondenseringsskrubber
Den tredje skrubbern är en kondenserings-
skrubber, som förutom att rena rökgaserna 
även kondenserar vattenångan i rökgaserna. 
Värmen i det varma kondensatet utnyttjas i 
värmepumpar.

 För att få så stor kontaktyta som möjligt 
mellan rökgaserna och processvattnet som  
absorberar föroreningarna finns en bädd av 
fyllkroppar inne i kondenseringsskrubbern. 
Fyllkropparna absorberar eventuellt kvar-
stående dioxiner.

 Genom tillsats av natriumhydroxid i  
kondenseringsskrubbern reduceras halten av 
svaveldioxid ytterligare. 

Normalt omsätts cirka 15 
kubik meter vatten i timmen  
i skrubb rarna och den efter-
följande vattenreningen. Vattnet 
som används kommer under 
största delen av året endast 
från kondenseringsskrubbern, 
det vill säga från bränslet.

Föroreningar tvättas bort när rökgaserna 
passerar skrubbrarnas vattendimma.

Rökgas
in

Rökgas
ut

Vatten
in

Vatten
ut



|  1 4  |  |  1 5  | 

Stoppar stoft med vått elfilter 
Det näst sista reningssteget för rökgaserna utgörs av  
ett så kallat elektroventurifilter, enklast beskrivet som ett 
vått elektrofilter. Här avskiljs eventuella rester av stoft i 
rökgaserna. Elektroventurin består av 24 pipor, som 
smalnar av kraftigt för att öka rökgasernas strömnings-
hastighet. Stoftpartiklarna laddas negativt av en elektrod 
och absorberas av positivt laddad vattendimma i nedre 
delen av venturin. 
 Vattnet går sedan, via den sura skrubbern, till 
vatten reningsanläggningen. 

Katalysator i sista reningssteget
Sista steget i rökgasreningen utgörs av en katalysator. 
Där finfördelas ammoniakvatten i rökgaserna. Rök-
gaserna passerar därefter tre nivåer finporiga, keramiska 
katalysatorpaket. Kväveoxiden reagerar med ammoniak 
varvid den reduceras till kväve och vattenånga. Slutligen 
släpps rökgaserna, med hjälp av en rökgasfläkt, ut genom 
den 100 meter höga skorstenen. 

Rätt temperatur i varje steg
För att reningsprocesserna ska fungera  
optimalt måste rökgaserna ha rätt temperatur 
i varje steg. 

Rökgasernas temperatur efter elektrofiltret är 
normalt cirka 200 grader och måste sänkas till 
cirka 60–70 grader före den våta renings-
processen. Denna sänkning sker först i en gas-
gasvärmeväxlare och sedan med vatten i en 
störtkylare, så kallad quench. 

Efter den våta reningen ska rökgaserna renas i 
katalysatorn och temperaturen måste återigen 
öka. Detta görs först i samma gas-gasvärme-
växlare som föregår skrubbrarna. Rökgaserna 
värms i ytterligare en gas-gasvärmeväxlare 
samt i en ångvärmeväxlare för att uppnå cirka 
240 grader.

 

Innan de renade rökgaserna slutligen leds ut 
genom skorstenen kyls de med fjärrvärme-
vatten i en så kallad economiser till 70 grader. 
På så sätt återvinns mer energi. Dessutom 
 förhindras uppkomsten av värmeskador i  
skorstenen, som är tillverkad av glasfiberarme-
rad plast. 

I katalysatorn reduceras kväveoxider (NOx). 

I den ena ångpannan, panna 3, återförs 20–30 
procent av rökgaserna till eldstaden tillsammans 
med sekundärluft för att minska bildningen av 
kväveoxider. I den andra ångpannan, panna 4, har 
man istället utökat katalysatorn för att uppnå en 
låg halt av kväveoxider.
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Även vattnet renas
Röken har renats och föroreningarna som tvättats ut  
ur rökgaserna finns nu i vattnet från skrubbrarna och  
elektroventurifiltret. Innan reningsprocessen kan anses 
vara klar, måste även vattnet renas.
 Genom tillsats av olika kemikalier fälls bland annat 
tungmetaller ut i en serie tankar där de sedimenteras 
och koncentreras till ett slam.

Vattenrening:

1.  NEUTRALISATIONSTANK 1
Här görs en grovneutralisation med kalksten eller lut 
till pH 2–4,5.

2.   NEUTRALISATIONSTANK 2
Här görs en finneutralisation med natronlut till pH 
9–10. Dessutom tillsätts järnklorid för att fälla ut 
tungmetaller som hydroxider.

3.  FÄLLNINGSTANK
Här tillsätts en fällningskemikalie för att binda tung-
metaller till stabila föreningar.

4.  FLOCKNINGSTANK
Här tillsätts en polymer som får fällningarna att 
flockas ihop till större partiklar.

5.  SEDIMENTERINGSTANK
Här sker sedimentering, det vill säga fällningen sjunker 
till botten som ett slam. Vattnet tappas av upptill.

6.  SLUTNEUTRALISATIONSTANK
Vattnet pH-justeras för att anpassas till havsvattnet.

7.  SANDFILTER och KOLFILTER
Vattnet filtreras i sand- och kolfilter innan det släpps 
ut i Öresund.

8.  ASKSILO

9.  SLAMSILO

321 4
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Vattnet från skrubbrarna och 
elektroventurin, som är mycket 
surt, passerar genom fem tankar.
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Den äldsta delen av Sysavs avfallskraftvärmeverk togs  
i drift redan 1973. Den består av två hetvattenpannor, 
vardera med en förbränningskapacitet på 100 000 ton 
avfall per år.   

Fjärrvärmeproduktion
I hetvattenpannorna hettas pannvattnet upp till 150 
grader. Rökgaserna leds vidare till en economiser där 
ytterligare värme utvinns. Värmen i pannvattnet växlas 
över till fjärrvärmenätet via två värmeväxlare.  

Torr och våt rening av rökgaserna
Rökgasreningen består av flera steg med både torr och 
våt rening. Först sprutas ammoniak i vattenlösning direkt 
in i pannan för att reducera kväveoxiderna. Därefter 
neutraliseras sura ämnen genom att släckt, teknisk kalk 
tillförs in i rökgaserna. 

Textilt spärrfilter tar bort stoft
Ett textilt spärrfilter avskiljer kalk och stoftpartiklar, vilket 
ger en nästan hundraprocentig rening av främst stoft 
och metaller. Spärrfiltret är utformat som en uppsättning 
långa, nedhängande slangar. Röken, som pressas in från 

Utveckling av pannorna
Hetvattenpannorna från 1973 
har successivt byggts om och 
utvecklats allteftersom kraven 
på avfallsförbränning har 
skärpts.1981 kompletterades 
dåvarande elektrofilter med 
torr rökgasrening bestående  
av kalkreaktorer och ett spärr-
filter och 1992 utökades rök-
gasreningen även med kväve-
oxidreduktion. 2005 byggdes 
hetvatten pannorna om och 
kompletterades med våt rök-
gas rening. När den första  
ångpannan byggdes flyttades 
övervakning och drift till ett 
gemensamt kontrollrum  
placerat i en överbyggnad  
mellan avfallskraftvärmeverkets 
äldre och nyare delar.

Hetvattenpannorna

nedre delen av filtret, tränger in i slangarna, medan  
stoftet blir kvar på utsidan. De renade rökgaserna sugs 
sedan med hjälp av en fläkt in till den våta reningen. 

Våt rening i fyra steg
Den våta reningen består av en fyrstegsskrubber.  
I skrubberns första två steg avskiljs klorider, väteflourid, 
metaller och ammoniak. I det tredje steget avskiljs 
främst svaveldioxid. I det sista steget, det så kallade  
kondenseringssteget, kondenseras vattnet i rökgaserna. 
Varje steg består av en bädd av kolmättade fyllkroppar 
som absorberar eventuella dioxiner och ökar kontakten 

mellan vatten och föroreningar, vilket ger en god  
reningseffekt. Värmeenergin i kondensatvattnet från  
fyrstegsskrubberns sista steg tas tillvara. Den förs över 
till fjärrvärmenätet via en värmeväxlare. 

Vattnet renas och leds ut
Det förorenade vattnet från skrubberns första två steg 
förs tillbaka till pannorna. Vattnet från steg tre och från 
kondenseringssteget renas i en särskild vattenrening. 
Den består av påsfilter för partikelavskiljning, två jon-
bytare och två kvicksilverjonbytare för metallavskiljning. 
Det renade vattnet leds ut i havet.

 ENERGIUTVINNING:

1.  Bunker

2.  Panna

3.  Economiser

4.  Textilt spärrfilter

5.  Fyrstegsskrubber

6.  Vattenrening

7.  Asksilo

8.  Värmeväxlare för fjärrvärme 
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Vid avfallsförbränning uppstår flera typer av restproduk-
ter. Ungefär 15–20 viktprocent av avfallet blir kvar som 
slagg. Slaggen transporteras till det närbelägna avfalls-
upplaget Spillepeng. Där sorteras järnskrot och andra 
metaller ut för återvinning och det återstående slaggruset 
kan användas som täcknings- eller anläggningsmaterial.  

Aska, slam och gips
I pannor, elektrofilter och i slangfilter fångas torr aska 
upp. Denna aska innehåller bland annat kalk och till kalk 
bundna föroreningar samt metaller. Vid förbränning av 
100 kg avfall bildas cirka 3 kg aska. På grund av sina  
kemiska egenskaper måste askan ha en miljösäker slut-
förvaring. Under åren har askan tagits om hand på olika 
sätt.  Säker deponering på ett närliggande avfallsupplag,  
i en så kallad askcell, har tillämpats mest. 
 Eftersom rökgaserna renas med vatten blir det 
också en våt restprodukt – slam. Slammet innehåller 
föroreningar, till exempel tungmetaller, och behöver  
liksom askan en miljösäker slutförvaring. Detta sker i en 
särskild cell på det närbelägna avfallsupplaget Spillepeng. 
 I ett av skrubberstegen på linje 3 och 4 avskiljs 
 svavel från rökgaserna i form av gipsslurry. Slurryn 
 avvattnas i ett vakuumbandfilter och den torkade gipsen 
slutförvaras också på avfallsupplaget.

Övervakning och miljö
Alla processer i Sysavs avfallskraftvärmeverk övervakas 
kontinuerligt från det gemensamma kontrollrummet. 
Dygnet runt bevakar driftpersonalen förbränning, pro-
duktion av ånga, el och fjärrvärme och inte minst re-
ningsprocesserna. Alla viktiga utsläpp mäts,  registreras 
och bevakas noga så att de stränga miljökrav som ställs 
på verksamheten kan säkerställas.
 Mätning och registrering sker med fast installerade 
instrument med mätvärdesvisning både på instrumentet 
och i kontrollrummet. Särskilda dygns- och månads-
rapporter för villkorsövervakning finns upplagda och 
skrivs ut från en särskild miljödator.  

Tillstånd och rapportering
Miljödomstolen i Växjö har givit Sysav tillstånd att  
förbränna 630 000 ton avfall per år i sitt avfallskraft-
värmeverk. Varje år lämnar Sysav en miljörapport, där 
man redovisar såväl verksamhet som miljökontroller 
och  besiktningar som genomförts till tillsynsmyndig-
heten. All övrig rapportering om avvikelser i verksam-
heten skickas också till tillsynsmyndigheten.

En gång per år stängs varje panna 
för översyn och reparationer.  
Detta görs under sommartid då  
behovet av fjärrvärme är som minst.

Kontrollrummet är bemannat  
dygnet runt.

Restprodukter, miljö och övervakning 
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Driftdata

PANNA 1 OCH 2 
Panntyp: Hetvatten
Idrifttagande: Hösten 1973

Drifttid
6 000 h per år (styrs av behovet i fjärrvärmenätet)

Panna
Antal: 2
Avfallskapacitet: 10–12 ton/h och panna
Roster: Martin GmbH
Rostertyp: återskjutsrost
Rosteryta: 40 m2

Effekt: 2 * 30 MW
Panntemperatur: 150° C
Rökgasflöde: 65 000 Nm3/h och panna

Economiser
Antal: 2 st
Effekt: 2 * 5 MW

Fjärrvärmekondensor
Effekt: 6 MW

Avfallsbunker
Volym: 13 000 m3

Antal avfallstraverser: 4 st 
Skopvolym: 4,5 m3 och 6,5 m3

Slaggbunker
Volym: 600 m3

Antal slaggtraverser: 1st
Skopvolym: 1,6 m3

Kvävereduktion, SNCR
Idrifttagande: januari 2008 
Insprutningnivåer: 3
Lansar: 4 lansar per nivå

Kalkdosering 
Silo: kalksilo 2 x 80 m3 
Kalk: släckt kalk, Ca(OH)2

Textilt spärrfilter
Idrifttagande: 1981
Kammare: 6
Slangar: 1848 st

Våt rening
Idrifttagande: 2005
Quench
HCL-steg: 2 st
SO2-steg 
Kondenseringssteg
Effekt: 6 MW

Vattenrening:
Påsfilter
Jonbytare 
Kvicksilverjonbytare: 2 

PANNA 3
Idrifttagande: januari 2003

Drifttid
7 600 timmar per år (styrs av behovet i fjärrvärmenätet)

Ångpanna
Avfallskapacitet: 19–29 ton/h 
Roster: Martin GmbH
Rostertyp: återskjutsrost
Rosteryta: 100 m2

Rökgasrecirkulation: 40 000 m3/h 
Ångpanna: Wehrle Werk 
Effekt: 87 MW
Ångtemperatur: 400° C
Ångtryck: 40 bar
Rökgasflöde: 145 000 Nm3/h 

Turbin
Typ: VAX MT 10
Varvtal: 5 600 varv/min

Generator
Typ: GBA 1120 SF
Effekt: 20 MW
Varvtal: 1 500 varv/min

Fjärrvärmekondensor
Effekt: 45–65 MW

Värmepumpar
Typ: Enstegs turbokompressor UNITOP 28 C
Effekt: 2 x 9 MW

Elektrofilter
Typ: Högspänning
Fält: 2

Sur och basisk skrubber
Dimension: Diameter 4,5 m, höjd ca 25 m

Kondenseringsskrubber
Dimension: Diameter 4,5 m, höjd ca 30 m

Elektroventurifilter
Antal venturi: 24 st
 
Katalysator, SCR 
Lager: 3 st
Volym: 44,3 m3

Drifttemperatur: 240° C

Vattenrening 
Neutralisationstank: 2 st
Fällningstank
Flockningstank
Decanter
Neutralisationstank 
Sandfilter
Kolfilter

PANNA 4
Idrifttagande: maj 2008

Drifttid
7 600 timmar per år (styrs av behovet i fjärrvärmenä-
tet)

Ångpanna
Avfallskapacitet: 19–29 ton/h och ugn
Roster: Martin GmbH
Rostertyp: återskjutsrost
Rosteryta: 100 m2

Ångpanna: SES 
Effekt: 87 MW
Ångtemperatur: 400° C
Ångtryck: 40 bar
Rökgasflöde: 180 000 Nm3/h 

Turbin
Turbintyp:  VAX MT 10
Varvtal: 5 600 varv/min

Generator
Typ: GBA 1120 SF
Effekt: 20 MW
Varvtal: 1 500 varv/min

Fjärrvärmekondensor
Effekt: 45–65 MW

Värmepumpar
Typ: Enstegs turbokompressor UNITOP 28 C
Effekt: 2 x 9 MW
 
Elektrofilter
Typ: Högspänning
Fält: 2

Sur och basisk skrubber
Dimension: Diameter 4,5 m, höjd ca 25 m

Kondenseringsskrubber
Dimension: Diameter 4,5 m, höjd ca 30 m

Elektroventurifilter
Antal venturi: 24 st

Katalysator, SCR P4
Lager: 3 st
Volym: 62,4 m3

Drifttemperatur: 240° C

Vattenrening
Neutralisationstank : 2 st
Fällningstank
Flockningstank
Lamellseparator 
Efterneutralisationstank 
Sandfilter
Kolfilter
Slutneutralisationstank
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PANNA 3 OCH 4 
Avfallsbunker
Volym: 18 000 m3

Antal avfallstraverser: 2
Skopvolym: 10 m3

Slaggbunker
Volym: 1 600 m3

Antal slaggtraverser: 1
Skopvolym: 2 m3

I sitt nästa liv vill de värma hus
Genom att utvinna energi ur avfall 
minskar vi användningen av fossila 
bränslen och bidrar därmed till 
minskade koldioxidutsläpp. 


