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Sammanfattning 
Denna rapport har skrivits som en del av projektet Grön BoStad Stockholm som är finansierat av 

europeiska regionala utvecklingsfonden. Utförare av projektet har varit IVL Svenska 

Miljöinstitutet.  

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med CleanBioHeat AB genomfört mätningar i 

rökgaskondensat från en pelletseldad värmepanna utrustad med Flue Gas Recovery Unit (FGR) för 

rökgasrening och ökad värmeutvinning. I en tidigare studie av liknande anläggningar uppmättes 

höga halter av vissa metaller i rökgaskondensaten varvid man vid en nyinstallation införde ett 

extra reningssteg i form av jonbytare. I denna studie analyserades förekomsten av toxiska 

föreningar både före och efter jonbytaren. 

Syftet med mätningarna är att ge ett underlag av analysdata för bedömning av möjligheten att 

släppa kondensatet till vattenrecipient via dagvattnet, i första hand för anläggningen försedd med 

jonbytare, men också att bidra till ett större underlag med mätningar som kan användas vid 

kommande installationer av tekniken. 

I rapporten så beskrivs tekniken och den undersökta anläggningen kortfattat samt att mätmetoder 

och resultat redovisas. Jämförelser mellan uppmätta koncentrationer och gränsvärden för ytvatten 

enligt EU:s så kallade vattendirektiv samt riktvärden för utsläpp till dagvattensystem och 

recipienter görs. 

En slutsats från undersökningarna av denna anläggning är att varken PAH, metaller, pH eller TOC 

borde förorsaka något hinder för utsläpp av rökgaskondensaten direkt till vattenrecipienten. Detta 

styrks av att Microtox-analyser inte påvisade någon toxicitet varken före eller efter jonbytaren. 

När det gäller näringsämnena kväve och fosfor var de analyserade halterna i rökgaskondensaten 

högre än riktvärden för vad som kan släppas till dagvatten enligt tre betydande aktörer som 

angivit sådana; kommunerna i nordvästra Skåne, Göteborgs Miljöförvaltning och det regionala 

dagvattennätverket i Stockholms län.  
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Summary 
This report has been written as part of the project Grön BoStad Stockholm, which is funded by the 

European Regional Development Fund. The project has been performed by IVL Swedish 

Environmental Research Institute. 

IVL Swedish Environmental Institute has, together with CleanBioHeat AB, conducted 

measurements of flue gas condensate from a pellet-fired boiler equipped with Flue Gas Recovery 

Unit (FGR) for flue gas cleaning and increased heat recovery. In a previous study of similar boilers 

and FGR high concentrations of some metals were measured in the flue gas condensate, whereby 

an additional purification step, an ion exchanger, was introduced in a new installation. In this 

study, the presence of toxic compounds was analyzed both before and after the ion exchanger. 

The purpose of the measurements was to provide a basis of analysis data for assessing the 

possibility of releasing the condensate to the water recipient via the urban stormwater, primarily 

for the boiler and FGR equipped with ion exchanger, but also to contribute to a larger base of 

measurements that can be used for future installations of the technology. 

In the report the technology of the FGR is briefly described and measurement methods and results 

are reported. Comparisons between measured concentrations and limit values for surface water 

according to the EU: s so called water directive and guideline values for emissions to stormwater 

systems and recipients are made. 

The conclusion from the investigations of this boiler with FGR is that neither PAH, metals, pH nor 

TOC should cause any obstacle to the emission of the flue gas condensate directly to the water 

recipient. This is evidenced by the fact that Microtox analysis did not detect any toxicity either 

before or after the ion exchanger. 

In the case of the nutrients nitrogen and phosphorus, the concentrations in the flue gas condensate 

were higher than the guideline values for what can be released to stormwater according to three of 

the major instances who have issued guidelines; Northwest Skåne, the Gothenburg Environmental 

Management and the regional stormwater network in Stockholm County. 
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Bakgrund och syfte 
Projektet har utförts inom ramen för Grön BoStad Stockholm som är finansierat av europeiska 

regionala utvecklingsfonden. Utförare av projektet har varit IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Bakgrunden till undersökningen är att Bröderna Perssons Handelsträdgård i Väla önskade minska 

sitt behov av naturgas för uppvärmning samtidigt som de ville minska sotmängden i rökgaserna 

från den befintliga pelletsvärmepannan. De valde att satsa på ny teknik från CleanBioHeat, som 

utvecklat en produkt för rökgasrening av pelletseldade värmepannor kallad FGR (Flue Gas 

Recovery unit).  

För att möta de nya produktkraven för fastbränslepannor, som inkluderas i ekodesigndirektivet i 

januari 2020, kopplas en FGR till små till mellanstora värmeanläggningar (100-1000kW). Effektiv 

rökgaskondensering uppnås genom en patenterad styrning av kondenseringsprocessen och 

medför hög nivå av rening av rökgaserna genom att de flesta sotpartiklarna hamnar i kondensatet. 

Förutom mycket rena rökgaser medför kondenseringen också att stor del av spillvärmen från 

rökgaserna återvinns. Med en FGR ersätter nu spillvärme från pelletspannans rökgaser merparten 

av naturgasen vid Bröderna Perssons handelsträdgård. 

Tanken är att kondensatet från processen sedan ska släppas till recipient, dagvatten eller via 

spillvatten föras till det kommunala reningsverket. Då en stor del av partiklarna kommer att följa 

med kondensatet är det viktigt att där undersöka förekomsten av toxiska föreningar som kan nå 

vattenrecipienten eller ackumuleras i slammet.  

I en tidigare studie utförd av IVL svenska Miljöinstitutet mättes bland annat metaller, 

polyaromatiska kolväten (PAH) och dioxiner både i rökgaser och rökgaskondensat (Fång 2018). I 

denna tidigare studie var uppmätta halter av metaller som bly, kadmium, nickel och koppar i 

rökgaskondensaten något högre än önskat, vilket har fått till följd att det vid en anläggning också 

installerats ett vattenreningssteg med jonbytare för att rena kondensaten. 

 

Regleringar för vattenutsläpp medför att Sveriges kommuner inte kan godkänna utsläpp av 

kondensatet till vattenmiljö eller dagvatten utan att godkända haltnivåer av miljöstörande ämnen 

kan uppvisas. Syftet med detta projekt är därför att genom analys av en serie kondensvatten från 

rökgaskondenseringsenhet FGR ge ett underlag av analysdata för bedömning av möjligheten att 

släppa kondensatet till vattenrecipient via dagvattnet. I första hand för anläggningen försedd med 

jonbytare som ingår i denna studie, men också att bidra till ett större underlag med mätningar som 

kan användas vid kommande installationer av tekniken. 
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Direktiv och jämförelsehalter 
De direktiv och riktvärden som i rapporten använts för jämförelser med uppmätta koncentrationer 

i rökgaskondensaten beskrivs nedan. 

EU:s Vattendirektiv 
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), det så kallade vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och 

syftar till att harmonisera den europeiska lagstiftningen på vattenområdet.  

I ramdirektivet anges 33 prioriterade ämnen för vilka utsläpp och spill som innebär risk för 

vattenmiljön ska upphöra eller stegvis elimineras inom 20 år efter listans antagande. Det slutgiltiga 

målet är att koncentrationer i vattenmiljön ska ligga nära bakgrundsnivåerna för naturligt 

förekommande ämnen 

Förutom för de prioriterade ämnena finns också gränsvärden för särskilda förorenande ämnen. De 

gränsvärden som i Sverige används för särskilt förorenade ämnen är framtagna av 

Kemikalieinspektionen på uppdrag av Naturvårdsverket och hittas i Naturvårdsverkets rapport 

5799 (NV, 2008). 

Riktlinjer i kommuner och regioner 
Juridiskt bindande miljökvalitetsnormer har tagits fram av vattendistrikten i enlighet med 

vattendirektivet (2000/60/EG). Miljökvalitetsnormerna gäller endast i vattenförekomster och inte i 

tillflödet dit. Det finns inga riktlinjer för dagvatten framtagna på nationell nivå. 

Då det inte anses rimligt att rena dagvatten till en nivå motsvarande ett rent vattendrag har flera 

kommuner och nätverk i Sverige tagit fram riktvärden, eller förslag till riktvärden, för utsläpp av 

förorenat vatten till dagvattensystem och vattenrecipienter. 

 

Framtagna riktvärden har tagits fram med utgångspunkten att om föroreningshalterna i vattnet 

som avses släppas ut underskrider framtagna riktvärden bör normalt inte utsläppet medföra några 

risker eller skador på det biologiska livet i vattendrag. Som underlag har man bland annat använt 

EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) och Naturvårdsverkets rapport 4913 Bedömningsgrunder för 

miljökvalitet i sjöar och vattendrag (NV, 2007).  

 

Ett antal kommuner i nordvästra Skåne (Rikt, 2016) har gemensamt tagit fram riktvärden för att 

underlätta handläggningsprocessen vid utsläpp till dagvatten. En av de kommuner som ingår i 

nätverket är Helsingborg, där den undersökta anläggningen är placerad. Andra aktörer som 

föreslagit riktvärden är Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad (MF GBG, 2013) och Regionala 
dagvattennätverket i Stockholms län (Reg Sth, 2009). Deras riktvärden används också för 

jämförelser i denna studie. 
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Öresundsverket Helsingborg 
Öresundsverket är det lokala reningsverket i Helsingborg med cirka 125 000 anslutna personer. Hit 

kommer spillvatten för att renas innan det släpps ut i Öresund. Reningsprocessen omfattar bland 

annat mekanisk rening i försedimentsbassänger, biologisk kväve- och fosforrening samt 

slutsedimentering. 

Att just Öresundsverkets kontrollprogram har använts som jämförelsedata till de analyserade 

rökgaskondensaten beror på dess närhet till den undersökta anläggningen. Månads- respektive 

årsmedelhalter för in- och utgående vatten 2017 har hämtats från deras årsrapport ”Miljörapport 

2017 Öresundsverket Helsingborg”. 

Genomförande 

Prover och provtagning 
Provtagningen genomfördes på en av CleanBioHeats FGR-anläggningar som är monterad på en 

pelletspanna i anslutning till ett växthus i Helsingborg. Denna anläggning har försetts med ett 

extra reningssteg med jonbytare för att rena kondensaten avseende metaller. 

Ett flertal kondensatprover har tagits både före och efter jonbytaren, åtta före och åtta efter. 

Proverna har sedan slagits samman till två enskilda prover innan kemisk analys, ett prov före och 

ett efter jonbytaren. Själva provtagningen utfördes av trädgårdsmästaren på Bröderna Perssons 

Handelsträdgård i Väla, utanför Helsingborg, där pannan är lokaliserad. ”Poolningen” av 

proverna till samlingsprover utfördes på laboratoriet av IVL:s personal. 

Kemisk analys och analysmetoder 
De två proverna har analyserats avseende Microtox, pH, konduktivitet, fosfat (PO4), totalfosfor, 

totalt organiskt kol (TOC), totalkväve (TN), metaller, Microtox, och polyaromatiska kolväten 

(PAH). 

Microtox 
Microtox-test är ett bakteriellt bioluminiscenstest som ofta används som screeningmetod för akut 

akvatisk toxicitet. Den ljusalstrande processen, som är kopplad till cellens energiomvandling, störs 

av toxiska ämnen i provet. Bakterier exponeras för prov i olika koncentrationer under 5 och 15 min. 

Ur dos-effektsambandet beräknas EC50 och EC20 dvs de effektnivåer som motsvarar 50 och 20 % 

minskning av ljusintensiteten. 

Högsta testade koncentration var 90 % (vol/vol) inblandning av provvattnen. Proverna pH- och 

saltjusterades innan test enligt standarden. Referens: SS-EN-ISO 11348–3:2008 (modifierad). 
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Oorganiska parametrar inklusive metaller 
pH-bestämningen utfördes med pH-meter efter en metod baserad på Svensk Standard SS–EN ISO 

10523:2012 “Vattenundersökningar - Bestämning av pH-värde i vatten”.  

Konduktiviteten bestämdes enligt modifierad Svensk Standard SS-EN 27 888 (utgåva 1 från 1993) 

"Vattenundersökningar - Bestämning av konduktivitet”. 

Fosfat (PO4) analyserades enligt IVL:s metod ”A1 – Jonkromatografisk bestämning av anjoner” 

som baseras på SS-EN ISO 10 304–1:2009. 

Bestämningen av TOC gjordes enligt SS-EN1484 Vattenundersökningar - Riktlinjer för bestämning 

av totalt organiskt kol (TOC) och löst organiskt kol (DOC). Proverna konserverades med 1 ml 4M 

H2SO4 till 100 ml prov. 

 

Halten totalt kväve bestämdes enligt SS-EN 12260:2004 Vattenundersökningar - Bestämning av 

totalhalten bundet kväve (TNb) efter oxidation till kväveoxider. Proverna konserverades med 1 ml 

4M H2SO4 till 100 ml prov. 

 

Analyserna av pH, konduktivitet, TOC och TN utfördes på ofiltrerade prover. 

 

Metallproverna konserverades till 1% med HNO3. Metallerna analyserades med ICP-MS med en 

metod baserad på SS-EN ISO 17294–1:2006 och SS-EN ISO 17294–2:2016. 

PAH 
PAH har analyserats enligt IVL:s ackrediterade metod ”A20 Vätskekromatografisk bestämning av 

PAH” där proverna först vätske/vätske-extraherades med pentan för att renas från vattenlösliga 

ämnen och föras över från vattnet till lösningsmedel. Efter indunstning till en mindre volym 

fraktionerades pentanextraktet på en kiselkolonn med specifik polaritet för att renas från ämnen 

som kan interferera i den kromatografiska bestämningen. En fraktion med alifatiska och 

aromatiska ämnen togs till vara och fördes över till ett mer polärt lösningsmedel. Analyserna 

utfördes därefter på en vätskekromatograf med fluorescensdetektor (HPLC-Fl).  
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Analysresultat 

Microtox 
Inget av vattenproverna, varken före eller efter jonbytaren, uppvisade någon toxisk effekt i 

Microtox-testen. 

Vatten före: EC20 och EC50 >90 volymsprocent inblandning. 

Vatten efter: EC20 och EC50 >90 volymsprocent inblandning.  

Ingen hämning av bakteriernas ljusbildning kunde konstateras i något av proverna ens i högsta 

testade koncentration (90 % vol/vol inblandning). EC-värden kunde därmed inte beräknas. 

PAH 
Resultaten återges i Tabell 1. De uppmätta PAH-halterna var enligt Branschfakta (NV, 2005) låga 

för att vara i ett rökgaskondensat. Halterna var ungefär desamma före och efter jonbytaren, vilket 

var förväntat då en jonbytare normalt inte har effekt på denna typ av föreningar. 

Tabellen visar också jämförelsedata från EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) samt riktvärden 

använda av Nordvästra Skåne, Göteborgs Miljöförvaltning respektive Regionala 

dagvattennätverket i Stockholms län. För samtliga angivna PAH är halterna i rökgaskondensaten 

lägre än vattendirektivets maximalt tillåtna koncentrationer i andra vatten än inlandsytvatten 

(övriga i Tabell 1). För naftalen, antracen och benso(b)fluoranten var halterna i rökgaskondensaten 

också lägre än gränsvärdena för årsmedelvärden i inlandsytvatten. 

Kommunerna i Nordvästra Skåne (Rikt, 2016) och Miljöförvaltningen i Göteborgs Stads riktvärden 

för utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipienter (MF GBG, 2013) är för 

benso(a)pyren 30 respektive 50 ng/l, vilket är omkring 10 gånger högre än uppmätt halt i 

rökgaskondensaten. Regionala dagvattennätverket i Stockholms läns förslag till riktvärde för 

verksamhetsutövare i förbindelsepunkt till ett dagvattensystem oavsett vattenrecipient är högre; 

100 ng benso(a)pyren/l (Reg Sth, 2009).  

Trots att halterna i tidigare mätningar (Fång, 2018) var högre än för anläggningen i Helsingborg 

var koncentrationen av benso(a)pyren i rökgaskoncentraten aldrig högre än 42 ng/l, vilket innebär 

att riktvärdena från Göteborgs Miljöförvaltning och Regionala dagvattennätverket i Stockholm 

underskreds även i dessa mätningar. Riktvärdet för kommunerna i Nordvästra Skåne, inklusive 

Helsingborg, på 30 ng/l överskreds något i en av de fyra tidigare mätningarna. 

Uppmätta PAH-halter i rökgaskondensaten både före och efter jonbytaren var betydligt lägre i 

denna studie än i tidigare mätningar med FGR (Fång, 2018). För de flesta PAH skilde det så mycket 

som 10–100 gånger från de tidigare mätningarna.  
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Tabell 1. PAH uppmätta i rökgaskondensat före respektive efter jonbytare och jämförelse med 

vattendirektiv och riktvärden. 

Parameter 

Före 

jonbytare 
(ng/l) 

Efter 

jonbytare 
(ng/l) 

Ytvatten 

inland 2  

(ng/l) 

Ytvatten 

övriga 3  

(ng/l) 

Skåne4 

(ng/l) 

GBG 

MF 5 

(ng/l) 

STH 6 

(ng/l) 

Naftalen1 22 7.7 2 000 130 00    

Acenaftylen1 <2.0 <2.0      

Acenaften1 <15 <15      

Fluoren1 <1.0 <1.0      

Fenantren 38 26      

Antracen 1.9 2.4 100 100    

Fluoranten 36 33 6.3 120    

Pyren 25 33      

Benso(a)antracen 2.7 5.0      

Krysen 10 9.3      

Benso(b)fluoranten 8.5 11 17 170    

Benso(k)fluoranten 2.3 3.8  170    

Benso(a)pyren <0.5 4.6 0.17 270 30 50 100 

Dibenso(ah)antracen <0.5 1.1      

Benso(ghi)perylen 6.8 31  82    

Indeno(1,2,3-
cd)pyren 

2.4 13 
     

Summa analyserad 
PAH 

160 180      

(1) IVL innehar ackreditering för PAH med undantag för de märkta med 1. 

(2) Årsmedelvärde inlandsytvatten som gränsvärde för kemisk ytvattenstatus i inlandsytvatten enligt EU:s vattendirektiv 

ur Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 

2013:19).  

(3) Maximalt tillåten koncentration i andra vatten än inlandsytvatten som gränsvärden för kemisk ytvattenstatus enligt 

EU:s vattendirektiv ur Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 

ytvatten (HVMFS 2013:19). 

(4) Riktvärden för dagvattenutsläpp i kommunerna Båstad, Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöf och Åstorp. 

Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipienter från Göteborgs Stads Miljöförvaltning. 

ISBN nr: 1401–2448 

(5) Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipienter från Göteborgs Stads Miljöförvaltning. 

ISBN nr: 1401–2448 

(6) Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, Riktvärdesgruppen (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Nivå VU avser riktvärden för verksamhetsutövare i förbindelsepunkt till ett sammanhängande dagvattensystem 

oavsett vattenrecipient. 
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Oorganiska parametrar inklusive metaller 
Resultaten återges i Tabell 2. Tabellen innehåller också riktvärden använda av kommuner i 

Nordvästra Skåne, Göteborgs Miljöförvaltning respektive Regionala dagvattennätverket i 

Stockholms län liksom ingående och utgående årsmedelhalter 2017 för Öresundsverket. 

Tabell 2. Oorganiska parametrar inklusive metaller analyserade i rökgaskondensat före respektive efter 

jonbytare och jämförelse med riktvärden. 

Parameter Enhet 
Före 

jonbytare 

Efter 

jonbytare 
Skåne4 

GBG 

MF 5 

STH 

6 

Årsmedelhalt 

Öresundsverket7 

Nivå 

VU 
ingående utgående 

pH  6.5 7.1  6–9    

Konduktivitet  mS/m 46 76      

TN mg N/l 4.5 8.6 2 1.25 3.5 37 8.7 

TOC mgl 2.5 2.9  12    

PO4 mg P/l 2.1 2.7      

Mangan, Mn µg/l 1.4 0.083      

Fosfor, P mg/l 2.2 2.9 0.2 0.05 0.25 5.5 0.35 

Natrium, Na mg/l 3.0 5.3      

Kalium, K mg/l 54 100      

Kalcium, Ca mg/l 42 72      

Aluminium, Al mg/l 0.035 0.011      

Järn, Fe mg/l 0.072 0.027      

Kisel, Si mg/l 1.5 3.8      

Magnesium, Mg mg/l 6.3 13      

Krom, Cr µg/l 4.1 11 10 15 25 4.6 0.53 

Nickel, Ni µg/l 2.3 <0.05 15 40 30 5.8 3.2 

Koppar, Cu µg/l 11 3.5 18 10 40 65 18 

Zink, Zn µg/l 1100 25 75 30 150 132 13 

Arsenik, As µg/l 2.2 2.5  15  1.9 0.55 

Kadmium, Cd µg/l 4.4 0.15 0.4 0.4 0.5 0.10 0.02 

Bly, Pb µg/l 4.2 0.87 8 14 15 3.3 0.13 

Svavel, S µg/l 26000 32000      

Vanadin, V µg/l 0.47 0.79      

Strontium, Sr µg/l 290 430      

Molybden, Mo µg/l 0.8 6.0      

Barium, Ba µg/l 480 570      

Kvicksilver, Hg µg/l <0.01 <0.01 0.03 0.05 0.1 0.07 <0.1 

(4) Riktvärden för dagvattenutsläpp i kommunerna Båstad, Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöf och Åstorp. 

Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipienter från Göteborgs Stads Miljöförvaltning. 

ISBN nr: 1401–2448 

(5) Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipienter från Göteborgs Stads Miljöförvaltning. 

ISBN nr: 1401–2448 

(6) Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, Riktvärdesgruppen (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Nivå VU avser riktvärden för verksamhetsutövare i förbindelsepunkt till ett sammanhängande dagvattensystem 

oavsett vattenrecipient. 



  

 Rapport C 418  Analys av kondensat från rökgaskondenseringsenhet från CleanBioHeat – Slutrapport av 
delprojekt inom GrönBoStad Stockholm 

 

13 

(7) Miljörapport 2017 Öresundsverket Helsingborg, https://www.nsva.se/globalassets/dokument/miljorapporter-

reningsverk/2017/textdel-ov-2017.pdf 

Oorganiska parametrar 
Halterna av pH, konduktivitet, TN, TOC, fosfat, fosfor, kisel, barium, arsenik och svavel (Tabell 2) 

var i de båda proverna relativt lika, men något högre efter jonbytaren än före. Eftersom jonbytaren 

inte har effekt på denna typ av ämnen förväntades inga större haltskillnader. 

 

Totalt organiskt kol (TOC) ingår bland de parametrar Miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram 

riktvärden för (MF GBG, 2013). Uppmätta halter TOC i kondensaten var betydligt lägre än 

riktvärdet på 12 mg/.  

Kommunerna i Nordvästra Skåne, däribland Helsingborg, (Rikt, 2016) och Regionala 
dagvattennätverket i Stockholms län (Reg Sth, 2009) har angivit riktvärden avseende totalkväve 

(TN) på 2 respektive 3.5 mg N/l och Miljöförvaltningen i Göteborg har angivit 1.25 mg N/l (MF 

GBG, 2013). Analyserade halter i rökgaskondensaten var 4.5 och 8.6 mg/l, vilket är något högre än 

dessa riktmärken. 

Vid en jämförelse med in- och utgående halter vid Öresundsverket i Helsingborg så var TN i 

kondensatproverna i ungefär samma halt som medelkoncentrationen över året i utgående vatten 

2017. 

Större delen analyserad fosfor, cirka 95%, var i form av fosfat. För fosfor har Miljöförvaltningen i 

Göteborg angivit ett riktvärde på 0.05 mg/l som totalfosfor medan Regionala dagvattennätverket i 

Stockholms län angivit 0.25 mg/l för verksamhetsutövare som utsläpp till dagvatten. Nordvästra 

Skånes (Rikt, 2016), och därmed Helsingborgs, riktvärde är 0.2 mg/l fosfor. I rökgaskondensaten 

analyserades medelhalt fosfor 2.6 mg/l vilket är högre än önskat för utsläpp till vattenrecipient.  

I tidigare mätningar har analyserad halt fosfor i rökgaskondensaten från olika installationer av 

FGR varierat mellan 0.4–1.7 mg/l (Fång, 2018). Vid samtliga mätningar var haltivåerna lägre än i 

denna studie, men ändå något över de rekommenderade nivåerna för att tillåta utsläpp till 

dagvatten. 

För pH har Miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram sitt riktvärde baserat på förordning (2001:554) 

om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. I båda samlingsproverna av 

rökgaskondensaten uppmättes pH inom det godkända intervallet 6–9. 

Metaller 
Av metallerna (Tabell 2) är det främst för nickel, zink, kadmium, mangan, bly och koppar som 

halterna i kondensatproverna har reducerats påtagligt efter jonbytaren. 

För flertalet analyserade metaller låg uppmätta koncentrationer i rökgaskondensaten i denna 

studie inom samma haltområden som i tidigare mätningar med FGR (Fång, 2018). Undantag var 

främst nickel och koppar som var betydligt lägre i kondensaten före jonbytaren i denna studie än 

vid tidigare mätningar och magnesium som var något högre. För koppar som tidigare uppmätts i 

koncentrationsintervallet 2100–7400 µg/l analyserades nu 11 µg/l före jonbytaren och 3.5 µg/l efter. 
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Analyserade mängder av krom, koppar, zink, arsenik och kadmium var högre än gränsvärdena för 

årsmedelvärden i kustvatten eller i inlandsytvatten, som är de lägsta av de angivna gränsvärdena 

enligt EU:s så kallade vattendirektiv (2000/60/EG). För bly och nickel var de analyserade halterna 

lägre. Analyserad halt kvicksilver i rökgaskondensaten var <0.05 µg/l både före och efter 

jonbytaren. Detta är lägre än gränsvärdet för både inlandsytvatten och andra ytvatten angivet som 

maximal tillåten koncentration. 

För krom, koppar, zink, arsenik, kadmium, järn och bly, samtliga metaller som riktvärden angivits 

för, var de analyserade halterna i rökgaskondensatet efter jonbytaren lägre än riktvärdena 

framtagna både av Göteborgs Miljöförvaltning (MF GBG, 2013) och för Stockholms län (Reg Sth, 

2009). Också jämfört med riktmärkena framtagna för kommunerna i Nordvästra Skåne var 

halterna av koppar, zink, arsenik, kadmium, järn och bly i rökgaskondensaten lägre. För krom var 

analyserad halt före jonbytare 4 och efter 11 µg/l att jämföra med riktvärdet på 10 µg/l. 

Halterna av krom, nickel, koppar, zink, arsenik, kadmium och bly var i rökgaskondensatet efter 

jonbytaren i samma storleksordning som eller lägre än årsmedelhalt ingående vatten till 

Öresundsverket 2017. Dock var det bara för nickel och koppar som halterna också var lägre än i 

utgående vatten, vilket innebär att halterna av ett flertal metaller förmodligen skulle kunna sänkas 

ytterligare innan utsläpp till recipient om de gick via reningsverket. 

Resultatsammanfattning och diskussion 
Sammanfattningsvis borde för denna anläggning i Helsingborg inte varken PAH, metaller, pH 

eller TOC förorsaka något hinder för utsläpp av rökgaskondensaten direkt till vattenrecipienten 

eller till dag- eller spillvatten. Detta styrks av att Microtox-analyserna inte påvisade någon toxicitet 

varken före eller efter jonbytaren. 

När det gäller näringsämnena kväve och fosfor var de analyserade halterna i rökgaskondensaten 

högre än riktvärden för vad som kan släppas till dagvatten både enligt kommunerna i nordvästra 

Skåne, Göteborgs Miljöförvaltning och det regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 

Analyserad halt totalkväve (TN) var i samma nivå som i utgående vatten från reningsverk, vilket 

indikerar att man inte skulle uppnå någon avsevärd förbättring genom att skicka kondensatet med 

spillvattnet. I rökgaskondensaten analyserades medelhalt fosfor 2.6 mg/l, vilket är omkring 10 

gånger högre än önskat för utsläpp till vattenrecipient. Avseende fosfor skulle halten i vatten till 

recipient sannolikt minska om kondensatet gick via spillvattennätet och renades i kommunens 

reningsverk. 

Då utsläpp från småskalig biobränsleförbränning inte bara påverkas av anläggningens 

beskaffenhet utan också av parametrar som bränsle och handhavande (Johansson et al., 2004) är ett 

större underlag med analysresultat från mätningar på olika pannor eldade med olika bränslen att 

föredra vid bedömning av hur rökgaskondensaten ska hanteras vid nya installationer. 

PAH och de flesta av metallerna har också i en tidigare studie analyserats i fyra rökgaskondensat 

från tre olika FGR-anläggningar (Fång, 2018). Det innebär att det med denna studie finns sex 

analyserade rökgaskondensat från fyra olika lokaler där FGR-teknik används. I samtliga 

analyserade prover, både i denna och tidigare studie, underskred halterna av benso(a)pyren 

riktvärden för vad som kan släppas till dagvatten både enligt Göteborgs Miljöförvaltning och det 

regionala dagvattennätverket i Stockholms län. I ett av de tidigare analyserade kondensaten 
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uppmättes 42 ng/l, vilket är något högre än de 30 ng/l som kommunerna i Nordvästra Skåne har 

satt som riktvärde. 

För samtliga metaller för vilka riktvärden angivits av Göteborgs Miljöförvaltning och för 

Stockholms län var halterna efter jonbytaren lägre än riktvärdena. Koncentrationen av krom var 

efter jonbytaren 11 µg/l, vilket är något högre än riktvärdet för nordvästra Skånes kommuner på 10 

µg/l. Övriga metallkoncentrationer i rökgaskondensatet efter jonbytare var lägre än motsvarande 

riktvärden för nordvästra Skåne. 

För flertalet analyserade metaller låg uppmätta koncentrationer i rökgaskondensaten innan 

jonbytaren i denna studie inom samma haltområden som i de tidigare mätningarna med FGR 

(Fång, 2018), varvid man kan anta att halterna också vid övriga anläggningar skulle underskrida 

riktvärdena med jonbytare installerad. Undantagen var främst koppar, nickel och mangan, vars 

halter var betydligt högre i tidigare studie. Skillnaderna i metallkoncentrationerna har sannolikt 

bidragit till skillnaderna i toxicitet i rökgaskondensaten från olika anläggningar. Enligt Microtox i 

tidigare studie (Fång, 2018) var rökgaskondensaten medeltoxiska på gränsen till starkt toxiska 

medan det i denna studie inte påvisades någon toxicitet.  

Koncentrationer av metaller och näringsämnen i rökgaskondensatet kan delvis bero på 

nyttjandegrad av pannan under provtagningen och på skillnader i innehåll i de pellets som har 

använts.  
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