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Sammanfattning 

Examensarbetets syfte och mål är att hjälpa Caparol AB med underlag för en framtida 
investering av vattenrenings tekniker. Underlaget går ut på att hitta de processer som sänker 
zinkutsläppen till 0,2 mg/l. Samt att ta fram kostnader för dessa tekniker och hur lönsamt det 
är för Caparol.   
 
Lösningar för problemet togs fram genom först en kvantitativ sökning för att få reda på vilka 
tekniker som fanns de. Efter det så gjordes en benchmarking för att få föreslag på vilka 
tekniker som fungerar bäst för minskning av zink. Sedan gjordes en mer kvalitativ sökning 
genom en datainsamling och intervjuer. Eftersom ett mål var att hitta potentiella leverantörer 
för processerna så gjordes ett underlag med olika kriterier för att välja leverantörer. De 
leverantörer som föreslagits av författarna till att rena vattnet har tillgång till de 
vattenreningstekniker som undersökts. 
 
Utifrån de leverantörer som tagits fram så gjordes två olika kostnadskalkyler, en 
LifeCycleCosting för att utreda investerings- och driftskostnader och en Payback-metod för 
att få fram de lönsammaste investeringarna. 
 
Olika reningstekniker såsom Avhärdning, ultrafiltrering, Jonbytare, selektivjonbytare, 
omvänd osmos och hydrostatfilter har undersökt och ett resultat har tagits fram. De olika 
teknikerna som föreslagits beskrivs hur de fungerar i en reningsanläggning. Författarna  har 
gett ett förslag hur det skulle kunna se ut på Caparol. En rekommendation gjordes för vidare 
tester och prover för att undersöka om det är möjligt att få en anläggning på Caparol som 
understiger kraven på zinkhalten vid 0,2 mg/l. 
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Abstract 

The thesis purpose and goal is to help Caparol AB with a basis for future investment in water 
treatment technologies. The substrate is to find the processes that lower zinc emissions to 0.2 
mg/l, and to develop the cost of these technologies and show how profitable it is for Caparol. 
 
Solutions for this problem was solved by first and foremost quantitative search to find out 
what techniques they were. After that was done, a benchmarking exercise was done, to 
determine which techniques work best for zinc reduction. Then later on, a more qualitative 
search through data collection and interviews was conducted. Since one of the goals was to 
find a potential suppliers of the processes it was made a basis to find suppliers. 
 
based on the suppliers that were determined it was defined by two different cost estimates, a 
LifeCycleCosting to investigate the investment and operating costs and a payback method to 
produce the most profitable investments. 
 
The result of this work gave a suggestion on how a possible sewage treatment may look like, 
and possible suppliers. 
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Ordlista 

COD är en förkortning av engelskans Chemical Oxygen Demand och mäter hur mycket syre 

som krävs för en fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten.   

Dagvattensystem Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man 

vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. 

Dagvattensystem är alltså ett system som tar bort dagvatten. 

Flockning är en process som används inom vattenrening. När flockning genomförs ska 

humus och oorganiska partiklar sammanfogas för att kunna avskiljas från vattnet. 

Flygaska är framför allt stoft och andra rester som fångats upp genom olika filter. 

Gravimetriskt är en slags metod för att följa provets massa i analytisk kemi. 

Humusfattiga vatten är näringsfattig vatten, och har ett lågt pH.  

Kemisk fällning är en metod för att rena fosfor som ofta används i både minireningsverk och 

kommunala reningsverk men även som komplement till traditionell markbädd och infiltration. 

Lakvatten är vatten, ofta från nederbörd, som passerar genom en deponi av till exempel 

hushållsavfall. Lakvattnet är ofta förorenat, till exempel av tungmetaller och salter. 

Membran är ett tunt skikt som separerar två olika former av flytande ämnen. Membranet 

fungerar som en barriär som släpper igenom vissa ämnen men inte andra. I denna process 

innebär det att lösta salter och andra substanser i vattnet fångas upp av membranet och leds 

bort. 

Processvatten – vatten som används för kylning, kondensering, rengöring eller transport av 

tvättvatten. 

Skärvätskerening är processer som renar vatten såsom filter, hydrocykloner, centrifuger och 

sedimentationstankar. Allt från dellösningar, små standardanläggningar till helhetskoncept 

som sluter skärvätskesystem. 

Ts-halt är den del av ett foder som inte är vatten, utan just torr substans. 

Uppkoncentrering betyder att man ökar koncentrationen av en förening i en vätska. I det här 

fallet innebär det hur stor mängd lösta salter och substanser som avlägsnas från vattnet. 
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1 Inledning 

Under detta kapitel så beskrivs målet och syftet med arbetet och de metoder som används för 

att lösa problemet. 

1.1 Bakgrund 

Caparol generar varje år processvatten som dels via oljeavskiljare leds till reningsverk (624 

m3) och dels samlas upp och skickas till destruktion (14m3). Totalmängden vatten in i 

processen är 1503 m3, där 865 m3 är den mängd som återfinns i tillverkningsrecepturen.  

Det processvatten som samlas upp har ett för högt innehåll av zink. Det processvatten som går 

via oljeavskiljare kommer från olika rengöringssteg i processen. Den största delen av 

processvattnet kommer från tvätt av utrustning mellan de olika satserna de använder för att 

tillverka färgen.  

 

Gryaab AB är ett företag som tar hand om avloppsvatten i Göteborg och därmed det vatten 

som Caparol använder sig av. Gryaab har satt ett riktvärde på zinkutsläppen (understiga 0,2 

mg/L) som de vill att Caparol ska arbeta med och nå. Caparol kommer inom en snar framtid 

att göra en ny tillståndsansökan för anläggningen och examensarbetet ska utreda lämpliga 

metoder och anläggningar för vattenrening då krav på detta kan komma att ställas från 

myndigheterna. Problemet ligger inte i hur mycket vatten som släpps ut- utan i mängden zink. 

1.2 Syfte & mål 

Syftet med examensarbetet är att utreda lämpliga metoder och tekniska lösningar för Caparols 

anläggnings behov.  

Målet är att: 

 Understiga 0,2 mg/l Zink. 

 Söka efter lämpliga och alternativa leverantörer. 

 Utreda investerings- och driftskostnader. 

 Utreda relationen mellan volym vatten som skall renas, och dimensionering på 

anläggning med ekonomiska aspekter. 

1.3 Omfattning 

Projektet har gjorts av två studenter under cirka 13 veckors tid. Arbetet har grundats och 

utförts utifrån målen som skrivits. Lösningar har tagits fram för nå de mål som skrivits. 

Matriser/analyser har även gjorts för att få fram de mest optimala lösningarna/metoderna för 

företaget. Det viktigaste för företaget är att projektet har utformats för att hitta en befintlig 

lösning som används i slutet av processen där vatten slungas ut till brunnarna där problemet i 
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dagsläget befinner sig. 

 

Figur 1 – visar hur projektorganisationen ser ut för de som utfört arbetet 

1.3.1 Frågor att besvara 

Nedan formuleras fem olika frågeställningar som författarna har arbetat med under arbetets 

gång. 

1. Vad innehåller den mest optimala lösningen? 

2. Vilken är den mest optimala lösningen? 

3. Vilken leverantör har den mest optimala lösningen. 

4. Kommer kraven att uppfyllas? 

5. Vilken är den billigaste lösningen att investera i? 

1.3.2 Avgränsningar 

För att kunna inrikta sig på specifika delar i projektet hos Caparol så har avgränsningar gjorts.  

 Det vatten som skickas till reningsverk och destruktion innehåller höga halter av andra 

nitrifikationshämmande ämnen. Arbetet har bara fokuserat på minskning av zink och 

inga andra ämnen. 

 En investering av att bygga om hela anläggningen har inte gjorts. Arbetet har utgått 

från den kapacitet som byggnaden/produktion har.  

 Att bygga ett eget reningsverk för att rena vattnet och återvända det i produktionen har 

varit en avgränsning då vattnet inte kommer få återanvändas tillsammans med det 

lokala vattnet som de använder. Samt att det inte är värt att investera i, enligt Caparol 

Färg. 

 Eftersom Caparol har jobbat med att hitta rotorsaken i flera år och inte vet vad 

rotorsaken är till mängderna av zink i vattnet så har arbetet avgränsats från att hitta 

rotorsaken och istället hittat lösningar till zinkutsläppen. 
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 Att redovisa ett lämpligt förslag i detta läge är svårt eftersom inga provkörningar är 

gjorda. Förslaget utifrån de analyserna och resultat som gjorts kommer därför att 

grundas på det som tagits fram hittills. 

 I LCC-kalkylen så tar inte författarna hänsyn till flera olika parametrar på grund av att 

författarna inte lyckats ta fram fler än de som använts. 
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2 Metod 

För tillfället finns inga aktuella lösningar för rening av zink för Caparol. Huvudsakligen har 

det använts tre metoder för att genomföra studien.  

Dessa är: 

 En informationssökning i form av sökning via vetenskapliga artiklar, databaser, 

internet, böcker och studiebesök. 

 En datainsamling i form av personlig kontakt och uppsamling av tidigare utförda 

rapporter kring samma område.  

 Olika värderingsmetoder användes för att komma fram till ett resultat. De som valdes 

var ett underlag för att välja leverantörer, en pest-analys, en payback-metod och en 

LCC-kalkyl. 

2.1 Informationssökning 

Den information som har använts är för att beskriva de olika teknikerna är baserad på det 

utbud som leverantörerna har, det vill säga Mercatus och Eurowater men även Bwtwater. En 

kvantitativ undersökning gjordes från början för att få reda på vilka tekniker som var 

tillgängliga sedan gjordes en mer kvalitativ undersökning för att få reda på vilka tekniker som 

var anpassade för Caparol och de kvalitativa teknikerna togs med i rapport. 

2.2 Personlig kontakt 

Den personliga kontakten har framförallt skett via epost och telefonsamtal med representanter 

från olika leverantörer av vattenreningstekniker och med andra vattenreningsföretag. Dessa 

aktörer har bidragit med information kring de olika vattenreningstekniker som valts under 

kapitel teori. Författarna har haft mest kontakt med Mercatus, Eurowater och Dewatech. 

2.3 Värderingsmetoder 

De värderingsmetoder som valts beskrivs nedan. 

 Ett underlag för att välja leverantörer gjordes för att veta vilka leverantörer som låg i 

framkant och hade tillgång till de maskiner som Caparol behöver använda sig av. 

Underlaget användes även för att sålla bort de företag som inte låg i framkant inom sitt 

område. 

 Pest Analys valdes för att kunna se hur företaget fungerade på ett bredare sätt. Den 

användes för att se hur företaget arbetade från olika perspektiv. Pest analysen gjordes 

så att författarna kunde få en helhetsbild på hur vad som påverkade företag. 

 Payback-metoden användes då det är ett bra och ett enkelt verktyg för att räkna ut 

ungefärligt hur lång tid det tog att tjäna tillbaka de företagen har investerat. Den 

användes för att kunna se om det är lönsamt att investera i maskinerna som 

undersökts. Detta har gjort att författarna har kunnat bestämma vilka alternativ som 

varit lönsamma. 
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 LCC-kalkyl användes för att beräkna mer utförligt om en investering bör investeras i 

eller inte. Med detta verktyg så beräknades flera olika dolda parametrar och med hjälp 

av kalkylen hittades flera dolda kostnader.  
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3 Teoretisk referensram 

Ett kapitel med den teori författarna anser vara väsentlig för rena vattnet från Zink. Dessutom 

innehåller kapitlet analysmetoder kring ekonomiska aspekter och urvalsmetoder. 

3.1 Vattenreningsmetoder 

I Avsnittet teori redovisas relevanta vattenreningsmetoder som används för att rena vattnet 

från de höga halterna av Zink. De tekniker som beskrivs nedan är för att minska zink från 

vattnet. Samt en kort beskrivning om vad en oljeavskiljare är och vad Zink är och hur det ser 

ut i Svenska vatten. Innebörden av vad en Pest-analys, Payback-metod och LCC-kalkylen är 

beskrivna under detta kapitel. 

3.1.1 Omvänd osmos (RO) 

 

Figur 2 – illustrerar en Omvänd osmos 

Omvänd osmos är ett annat namn för RO, som är en förkortning på den engelska 

översättningen Reversed Osmosis.  

RO processen skiljer bort salter och andra substanser som löst upp sig i vattnet och det ställer 

höga krav på förbehandlingen. Processen drivs med ett högt tryck, vattnet pumpas med en hög 

hastighet parallellt med membran. RO-membran är den vanligaste typen som används och det 

är ett spirallindat membranelement, vilket innebär att en stor membran yta har lindats runt ett 

kompakt element för att få en låg volym. Man kan placera ett eller flera antal av dessa 

element i ett tryckkärl där det förorenade vattnet cirkulerar över elementens yta. Trycket kan 

omväxlas mellan 6-60 bar beroende på typ av membran, salthalt och den önskade graden av 

uppkoncentrering. Det finns även kostnadseffektivare membran så som platta membran eller 

tubmembran som inte ställer samma höga krav på förfiltrering.  

Membranen som används samlar upp de lösta salterna och de andra substanserna som 

koncentreras i en processtank. Med den här metoden samlas 99 % av de lösta salterna upp och 

upp till 90% av COD. (Mercatus, 2016)  
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3.1.2 Ultrafilter - Keramiska tubmembran 

 

Figur 3 – illustrerar en Ultrafiltersmaskin med keramiska tubmembran. 

Ultrafilter processen används för att avskilja emulsioner, kolloider och superande ämnen som 

är svåra att avskilja gravimetriskt. 

Funktion 

Ulrafiltrening processen drivs av tryck där det förorenade vattnet pumpas med hög hastighet 

parallellt med membranytan. Med hjälp av membranet så hålls föroreningarna tillbaka och 

koncentreras till en proccesstank. Processtanken töms vid hög koncentration och membranen 

tvättas vid behov. Därefter påbörjas en ny filtreringcykel. Membran finns i pordiameter från 1 

nanometer till 200 nanometer. Tack vare de keramiska membranen goda beständighet mot 

kemikalier, pH, lösningsmedel och hög temperatur så är de speciellt lämpade för industriella 

tillämpningar. (Mercatus, 2016) (Dewatech, 2016) 

3.1.3 Ultrafilter - Polymermembran 

 

Figur 4 – illustrerar en Ultrafiltermaskin med polymembran 

Ultrafilter används för att avskilja och återvinna till exempel kolloider och suspenderade 

ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt. 



9 

 

Användningsområde 

Exempel på användningsområden är: rening av vatten med flexofärg, koncentrering av latex 

eller färgpigment, återvinning av vattenbaserad färg, partikelavskiljning till exempel flygaska 

eller slippartiklar. 

Funktion 

Ultrafiltreringsprocessen beskrivs under funktion i ultrafilter - keramiska membran. 

Skillnaden med polymembran är att membranens avskiljningsförmåga mäts i molekylvikts 

cut-off som finns i storlekar från 5 kD till 200 kD. Beroende på tilläpmningsområdet så väljs 

flera polymerer med olika ytegenskaper och variationer i kemisk beständighet. 

Anläggningar 

Polymembran tillverkas i flera olika modultyper till exempel spirallindade membran, 

hålfibermembran, plattmembran och tubmembran. Skillnaden på modultyper är främst hur tätt 

membranen är packade. Beroende på tillämpningsområdet så krävs det olika typer av öppna 

modultyper. Tillexempel så kräver oftast svårfiltrerade vatten med hög TS-halt en öppnare 

membranmodul till exempel tubmembran. Lågbelastat vatten kan istället filtreras i en tätt 

packad modultyp till exempel hålfiber eller spirallindade element. (Mercatus, 2016) 

3.1.4 Selektivjonbytare 

 

Figur 5 – illustrerar en Selektivjonbytare 

Användningsområde 

Processen används för att skilja på tungmetaller från vatten. Områden då selektivjonbytare 

används är områden när vattnet poleras från metaller i avloppsvatten, rökgaskondensat renas, 

rening av metaller efter ultrafilter samt kemisk fällning använts och vid rening av gruvvatten, 

lakvatten eller vatten som är förorenat av metaller.  
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Funktion 

Det vattnet som innehåller metall leds via en filterkolonn. Filterkolonnen har en selektiv 

jonbytarmassa.  Den här massan arbetar på det sättet att den har bindningar som är starka till 

tungmetaller. Bindningen mellan mindre lindriga joner såsom natrium och kalcium är svagare 

för den selektiva jonbytaren. Efter detta så ersätter jonbytarmassan de farliga tungmetallerna i 

vattnet mot natrium.  Efter att jonbytarmassan är laddad så tillsätts syra och lut(Kalilut). När 

de väl har ersätts så blir allt som nytt och kan köras om igen. (Mercatus, 2016) 

3.1.5 Hydrostatfilter  

 

Figur 6 – illustrerar ett Hydrostatfilter. 

Hydrostatfilter är en så kallad skärvätskerening. Hydrostatfilter är ett filtersystem som 

används vid bearbetningsmaskiner samt mindre maskiner. Enheten är speciell då den har en 

monterad vakuumpump som får flödet att passera snabbare genom maskinen. 

Genom det höga hydrostatiska trycket samt undertrycket som maskinen har så bildas ett tjockt 

lager på filtret därför används istället en mindre filterduk vid användning.  

Funktion 

Det smutsiga vattnet flödas in på sidan av enheten och passerar en filterduk som ligger på en 

bärmatta, restvattnet färdas därefter ner till en ren tank som ligger lägre ner i 

enheten.  Filterduken fylls på lager på lager då den tillslut försämrar genomströmningen. När 

den smutsiga ytan på filterduken har nått sin högsta nivå så bryts det genom en nivåbrytare. 

Ett kort stycke av filtrerduken matas fram så en bit av den rena duken träder fram. 

Genomströmningen ökar och då börjar den om igen. Smutsen som samlats på filterduken 

hamnar på en uppsamlingsbehållare. Genom en automatisk option (upprullningsanordning) så 

rullas smutsen upp. Maskinen arbetar elektronisk för att kunna uppnå vattenflödet. (Mercatus, 

2016) 
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Figur 7 – illustrerar ett Hydrostatfilters funktion 

3.1.6 Avhärdning 

Avhärdning är ett enkelt sätt för att ta bort hårdhet genom att låta vattnet passera genom en 

kolonn av katjonbytare i natriumform. Vid förbindelsen så kommer alla vattnets kalcium- och 

magnesiumjoner jonbytas med natrium. Detta görs för att natriumsalter är mer lösliga än 

kalcium, de bildar inte heller några hårda avlagringar. 

Processvattnet strömmar sakta genom jonbytarmassan. När alla natriumjoner har byts ut mot 

kalcium- och magnesiumjoner, är kapacitet uttömd och de måste regenereras med stark 

natriumkloridlösning, även kallad saltlösning som är salt i löst vatten. 

Avhärdningsprocessen anses som effektiv då den tar bort mer än 99% av hårdheten som 

normalt avlägsnas från vattnet. Verkningsgraden påverkas av innehållet av natriumjoner i 

jonbytarmassa, mängden natriumklorid i processvattnet och vad man väljer för att regenerera 

jonbytaren med. Det finns även andra parametrar som påverkar verkningsgraden så som 

regenereringshastighet, driftshastighet och bäddhöjd av jonbytare. (Bwtwater, 2016) 
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3.1.7 Jonbytare 

 

Figur 8 – illustrerar en Jonbytare 

En jonbytares funktion är att byta ut joner som inte bör finnas i vatten, då de jonerna byts ut 

till väte samt hydroxidjoner. Exempel på användningsområden är avskiljning, recirkulering av 

sköljvatten och avsaltning. 

Vattnet leds via två filterkolonner. En filterkolonn som har katjonbytarmassa och en annan 

filterkolonn som har anjonbytarmassa, då de jobbar på olika sätt.  Filterkolonnen med 

katjonbytarmassan byter ut de positiva jonerna mot vätejoner (H+). Den andra filterkolonnen 

med jonbytarmassan byter ut de negativa jonerna mot hydroxidjoner (OH-). När de positiva 

och negativa jonerna har bytts ut så bildas vatten genom hydroxidjoner och vätejoner.  När 

både katjonbytarmassan och anjonbytarmassan är laddade så ersätts katjonbytarmassan mot 

syra och anjonbytarmassan mot lut (kalilut). När de väl har ersätts så blir allt som nytt och kan 

köras om igen.  (Mercatus, 2016) 

3.2 Oljeavskiljare 

Oljeavskiljare används för att förhindra utsläpp av oönskade ämnen som tillexempel bensin 

och olja i spillvatten och dagvattensystemet. 

I dagvattensystemet så finns det risk för att dessa ämnen hamnar i sjöar och vattendrag, 

medan i spillvattnet så kan det störa den biologiska processen i reningsverken. 

Ett oljeskiljarsystem består av en slam- och en avskiljar del. I avskiljardelen lägger sig de 

oönskade ämnena på ytan och i slamdelen så renas vattnet genom att slam och sand sjunker 

ner till botten. (Avloppscenter, 2016) 

En oljeavskiljaranläggning är inte en komplett reningsanläggning. Oljeavskiljaren utgör 

endast ett steg i reningsprocessen för ett renare vatten. (Öredal, 2015) 
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3.3 Zink 

Zink är en essentiell metall, dock är en för hög zinkhalt skadlig för vattenlevande organismer. 

De organismer som riskerar att få metallpåverkan är generellt störst i mujka, närings- och 

humusfattiga vatten samt vatten med lågt pH. Zink ingår i de mindre giftiga ämnena bland de 

så kallade tungmetallerna, men även ett av de vanligast förekommande. Höga halter av zink 

kan ha giftverkan dock så är zink behövligt i olika enzymer i cellerna för levande organismer. 

(Linderholm, 2016) Tabell 1 visar att zinkhalterna i svenska grundvatten har minskat sedan 

1999. 

  

Tabell 1 – zinkhalter i svenska grundvatten från 1999 till 2015. 

3.4 Pest-analys 

PEST är en förkortning av engelskans political, economic, social, och technological. Pest-

analys en strategisk analys och en planering för att plocka ut vilka faktorer i den omgivande 

makromiljön som påverkar företaget. Analysmetoden kan delvis användas för att tolka 

marknadstillväxt eller – nedgång, affärsmässig position och potential samt verksamhetens 

riktning.  

Nedan beskrivs utförligt hur de externa faktorerna påverkar företaget 

 Politiska – Hur styr politiken ekonomin. Hur påverkas företaget av skatter, 

arbetsmarknadslagstiftning, handelshinder etcetera 

 Ekonomiska – Hur påverkas företaget av tillväxt, ränteläge etcetera 

 Sociala – Kultur, attityder i samhället, säkerhet etcetera 

 Tekniska – Utvecklingsaktiviteter, innovation, automatisering etcetera 

(Communication, 2010) 

  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mycket 
låg halt 20,7 45 46,1 43,6 37,9 53,7 64,1 68,3 62,5 47,4 62,5 56,4 53,9 76,3 71,8 76,9 74,4 

Låg 
halt 24,1 17,5 38,5 23,1 35,1 26,8 20,5 17,1 21,9 34,2 15 20,5 17,9 2,6 20,5 15,4 15,4 

Måttlig 
halt 55,2 37,5 15,4 33,3 27 19,5 15,4 14,6 15,6 18,4 22,5 23,1 28,2 21,1 7,7 7,7 10,2 

Hög 
halt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mycket 
hög 
halt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.5 Payback-metod 

Payback-metoden är en investeringskalkylering som enbart går ut på att se hur lång tid det tar 

att tjäna in (få tillbaka) det som företaget har investerat. Den tar ingen hänsyn till att ett 

belopp förändras vid olika tidpunkter. 

Den investering som har snabbast återbetalningstid med inbetalningsöverskott är den 

lönsammaste. De betalningar som förekommer efter Payback-tiden tas inte med. (Andersson, 

2013) 

3.6 LCC (Life Cycle Costing) 

LCC är en förkortning på Life Cycle Costing. En LCC-kalkyl är resultatet av en ekonomisk 

analys som användes för att få reda på kostnader och intäkter för produkter och för systemen 

som sammanställs över dess livslängd. (Göran Holmberg, 1997) (Haberg, u.d.) 
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4 Nuvarande situation 

Vattnet som används i produktion är till för rengöring av lokaler och den utrustning som 

används. Den största mängden av processavloppsvattnet är från renspolning av tankarna där 

färgen produceras. Vattnet återanvänds endast om samma färg tillverkas i efterkommande 

sats, men leds annars med självfall till avlopp. De produkttankar (batcher) som finns varierar 

mellan 2 och 10 m3, samt även mindre “tankar” om 900 liter. Renspolning av dessa tankar 

sker manuellt och genererar förhållandevis mycket vatten. Caparol producerar cirka 1200 

batcher per år. Caparols avloppsledning eftersköljs med cirka 200 liter vatten efter varje 

utsläpp av tvättvatten. Detta för att minimera risken för att avloppsledningen täpps igen med 

färgrester. Caparol har själv gjort bedömningen att dessa efterspolningar står för 30-35% av 

processavloppsmängden. Det som inte görs av Caparol i nuläget är att vattnet inte renas från 

zink. (Follin, 2012) I dagens läge så finns det inga lagstiftningar eller krav på företag som 

renar vatten. Dewatech är ett av företagen som gör ansökningar om nya krav och 

lagstiftningar varje år för att kunna styra marknaden och få de andra konkurrenterna att 

uppgradera sig. Caparol har även fått ett riktvärde från Gryaab AB på att minska utsläppen 

zink, som visar att nya krav kan vara aktuella för framtiden. Det kommer leda till att inom en 

snar framtid kommer Caparol vara tvungna till att investera i en typ av reningsteknik som tar 

bort Zink från vattnet. 

Caparols vatten  

Under visas förbrukning av vatten, el och gas för Caparol. 

Förbrukning 2015  

Vatten för färg m3    865  

Vatten till destruktion m3    14 

Vatten till trekammarbrunnen   624 via oljeavskiljaren  

Vatten totalt produktion m3   1 503 

Övrigt vatten m3    1 310 via vanliga avloppet 

Vatten totalt använt på anläggningen m3  2 813 

 

El kwh    817 548  

Natur gas m3    67 235 

(Värmevärde 10,96 kwh/m3)   736 896 

Tabell 2 – förbrukning av vatten, el och gas år 2015 

 

 

 

Nedan är en tabell över en analys av utsläpp till vatten 2011 
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Tabell 3 – analys av utsläpp till vatten 2011 (siffrorna är ungefär desamma för 2016). 

Caparol utför prover i vattnet varje månad, dessvärre så vet Caparol inte mer hur zinken i 

vattnet är format i vattnet det vill säga om det är i jonform eller partikelform. 

Det Caparol vet är att 15-50% av zinken är i lösning. När prov skickas för analys så filtreras 

provet och ett värde erhålls för zinken i lösningen samt ett totalt värde. Det fasta materialet 

består bland annat av dolomit och andra fyllmedel och dessa innehåller zink. Troligtvis 

innehåller även vattnet zinkoxid. (Claeson, 2016) 
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5 Datainsamling 

En datainsamling har utförts och under detta kapitel så beskrivs den benchmarking som gjorts, 

de kostnadsförslag och kombinationsmöjligheter som finns för Mercatus och datablad från 

Eurowater. 

5.1 Benchmarking, studiebesök Dewatech AB  

Ett studiebesök på Dewatech gjordes för att få en större inblick inom vattenrening och dess 

tekniker som används.  

Processen i korthet 

”Dewatech jobbar med behandling och återvinning av förorenade vatten, oljor och slam. Vi 

har tillstånd att behandla upp till 50 000 ton avfall varje år. Genom att behandla avfallet i en 

väl utarbetad process har vi som slutresultat ett ultrarent vatten som är godkänt för att bli 

utsläppt till recipient (utsläppspunkt). Våran utsläppspunkt är Inrefjärden. Vi jobbar hela tiden 

för att ligga i framkant och ha en modern, uppdaterad anläggning som är väl anpassad till 

gällande miljökrav.” (Dewatech, 2016)  

En intervju och en rundtur genom processen gjordes med VD & delägare Tobias Björkgren. 

Tobias berättade om att de låg i framkant inom utvecklingen med ett hållbarhetstänk och låg 

10-15 år före sina konkurrenter. Han och företaget ville även söka om en ny tillståndsansökan 

om högre miljökrav för rening av vattnet så att konkurrenterna blir tvungna att följa deras 

krav då de har de utvecklade tekniker. Han anser att det ska vara lika för alla och att en 

lagstiftning ska göras så att det finns regelverk, just nu är det en extern effekt och alla tittar 

bara på pengarna och inte miljön.  

Dewatech har även ett bra samarbete med sina leverantörer så att de kan utföra laborationer 

och ha förtur till bättre priser. Eftersom de ligger i framkant i utvecklingen så delar de med sig 

av deras kunskap till sina leverantörer som utgör det bra samarbetet. 

En kort beskrivning av de tekniker som de använder sig av beskrivs nedan 

I början av processen sker en slambearbetning som sker genom flockning och fungerar med 

att dela vattnet från slam, sedan en dekantercentrifug för att minska slammet. Sedan värms 

slammet i en container med hjälp av en värmeplatta. (Björkgren & Bengtsson, 2016) 

 

Indunstare med ångkompression 

Det smutsvattnet som behandlas förvärms med utgående kondensat före indunstning. Den 

energi som åtgår till förångningsprocessen återförs efter kompressionen till den förorenade 

vätskan när ångan kondenserar. I princip behöver ingen annan energi tillföras processen mer 

än den som åtgår för att driva pumparna. (Vapotec, 2016) 

Maskinen arbetar i undertryck och kommer upp i cirka 130 grader Celsius men med hjälp av 

en värmeväxlare så går temperaturen ner till 87-89 grader Celsius. 
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Dewatech AB använder sig även av hydrostatfilter, ultrafilter och RO-avdunstare som 

kommer att beskriver mer under kapitlet teori. 

5.2 Kombinationsmöjligheter från Mercatus 

Förslagen för kombinationsmöjligheter är grundade på Tabell 1 och Tabell 2 som är mängden 

vatten och zink som släpps ut. Leverantören Mercatus föreslår nedan: 

Förstasteget är alltid ultrafilter keramiska membran i ert fall komplett med erforderliga 

tankar etc. 

Alternativ 1 andrasteg 

Selektivjonbytare, komplett med erforderliga tankar. 

Alternativ 2 andrasteg 

Omvänd osmos, komplett med erforderliga tankar. 

5.3 Kostnader, drift och underhåll från Mercatus 

Kostnaderna nedan är grovt uppskattade från leverantören Mercatus.  En provkörning måste 

göras för att verifiera funktion samt analysresultat. En installationskostnad för varje enskild 

maskin kommer att kosta cirka 100 000 kronor. (Adolfsén, 2016) 

5.3.1 Omvänd osmos (RO) 

Kostnader 

Maskinkostnaden för omvända Osmos varierar då processerna varierar hos Caparol. Ett 

kostnadsförslag har angetts från Mecatus. Omvända Osmosen antas enligt det grova 

kostnadsförslaget att kosta cirka 500 000 kronor komplett med tankar.  Driftkostnader på 

Omvända Osmosen antas kosta cirka 30 000 kronor per år. 

Drift och underhåll 

Det priset som angetts innefattar punkter som service, kringkostnader för membran, 

utbildningar och för att anpassa kraven som satts. Det som behöver underhåll samt bytas ut är 

de spirallindade membranelementen som finns på den omvända osmosen. Vid variation av 

process kan flera element placeras in i den omvända osmosen. Det finns olika typer av 

membran allt ifrån 6- 60bar beroende om det behövs. (Adolfsén, 2016) 

5.3.2 Ultrafilter – keramiska membran 

Kostnader 

Maskinkostnaden för ultrafiltret varierar då processen varierar hos Caparol. Ett 

kostnadsförslag har angetts från Mercatus. Ultrafiltret med komisk membran antas enligt det 
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grova kostnadsförslaget att kosta cirka 400 000 kronor komplett med tankar. Driftskostnader 

på Ultrafiltret är 20 000 kronor. 

Drift och underhåll  

Det priset som angetts innefattar punkter som service, kringkostnader för membran, 

utbildningar och för att anpassa kraven som satts. Det som behöver underhåll är membranen 

som används i ultrafiltret då de renas. Ett membran kan ha olika storlekar från 1 nanometer till 

200 nanometer. Detta betyder dock att priset kan variera då olika storlekar kan användas vid 

användningen av ultrafilter. (Adolfsén, 2016) 

5.3.3 Selektivjonbrytare 

Kostnader 

Maskinkostnaden för selektiva jonbytaren varierar då processerna varierar hos Caparol. Ett 

kostnadsförslag har angetts från Mecatus. Selektiva jonbytaren antas enligt det grova 

kostnadsförslaget att kosta cirka 300 000 kronor komplett med tankar. Driftkostnader på 

selektiva jonbytaren antas kosta cirka 20 000 kronor per år. 

Drift och underhåll 

Det priset som angetts innefattar punkter som service, kringkostnader för filter kolonn, 

utbildningar och för att anpassa kraven som satts. Processen varierar på Caparol och gör att 

filter kolonnen byts ut vid behov då den arbetat färdigt. Syra och lut(kalilut) används för att 

rena filter kolonnen, variationen av processen styr användning för syra och lut(kalilut). 

(Adolfsén, 2016) 

5.3.4 Hydrostatfilter 

Kostnader  

Maskinkostnaden för hydrostatfiltret kostar allt ifrån 35 000 kronor till 400 000 kronor 

beroende på storlek och kringfunktioner. Då det spekuleras om hur stor enheten är, hur den 

ska arbeta och kapacitet.  

Den maskin som Mercatus har föreslagit som skall passa de nivåer Caparol förbrukar är på 

100L/min och kommer att kosta mellan 45 000 kronor till 50 000 kronor. (Adolfsén, 2016) 

Drift och underhåll 

Underhållskostnad på en hydrostatfiltreringsenhet infattar filtreringsdukar. Dessa 

filtreringsdukar byts ut vid behov och vid användning. Dukarna har olika priser beroende på 

bred, längd och om det är för finfiltrering.  Vid användning av finfiltrering så är storleken på 

200 meter i längd och 4 meter i bredd. En filtreringsduk kostar mellan 4 000 kronor och 5 000 

kronor.  Mercatus upskattar att det är cirka 2 dukar som använda per månad. Uppskattningen 

av detta är svårt att bedöma på grund utav att produktionen i Caparol varierar och då varierar 

mängden smuts som samlas på dukarna. (Adolfsén, 2016) 
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Då det har antagits att 2 rullar av filtreringsdukar kommer användas på Caparol och priset 

kommer variera mellan 8000 kronor till 10 000 kronor per månad. 

Ett hydrostatfilter kan fungera felfritt mellan 10-15 år, det varierar på hur stora partiklar 

enheten kommer att jobba med. Ju större partiklar ju mer kommer enheten att få jobba.  

Driftstiden på enheten kan sänkas till cirka 4 år då den jobbar med stora partiklar. 

Service och underhåll från företag kommer inte att behövas då detta är en självgående enhet. 

Enheten jobbar tills ett problem dyker upp och då finns det möjlighet att ta kontakt med 

företag för information kring problemet som uppstått.  

Arbetare på Caparol kommer att få arbeta med att beställa in filtreringspapper till maskinen 

och byta ut dem när de tagit slut. (Adolfsén, 2016) 

5.4 Kostnader, drift och underhåll från Eurowater 

Nedan beskrivs en budgetoffert och information om anläggningarna. De maskiner som valts 

ut är utifrån Caparols utsläpp av vatten och zink som visas i tabell 2 och 3. Avhärdning och 

RO används tillsammans och jonbytaren används separat. Kostnaderna är grovt uppskattade 

från leverantören.  

Vid montering för alla maskiner så ingår även en mans arbete under två dagar, milersättning, 

installationsmaterial, hotell och traktamenten, installation av anläggning, rörarbete som inte är 

längre än 2 kilometer in,ut och avloppsrör från anläggning, rördragningar från kommunalt 

inkommande vatten, internt rörsystem, påkoppling av befintliga rör samt avloppsrör om de 

inte är längre än 2 kilometer från utrustning och så utförs den interna elinstallationen för 

kommunikation mellan styrpanel och maskin 

5.4.1 Omvänd osmos 

Kostnader 

Maskinkostnaden för den omvända osmosen är varierande beroende på efterförfrågan kring 

funktion och kapacitet maskinen ska klara. Modellen som Eurowater förslagit efter förfrågan 

heter RO B1-3XLE komplett kostnaden för den maskinen är 115 300 kronor exklusive moms.  

Leveransomfattning: 

 1 styck Patronfiltehus 202 med filterpatron 1 my. 
 1 styck tryckstegringspump typ Grundfos CRI 3-21. 
 3 stycken membranhus i rostfritt stål. 
 3 stycken spirallindade membran typ Filmtec LCLE-4040. 
 1 styck konduktivitetsmätare för kontinuerlig visning. 
 1 styck automatisk kvalitetssköljventil som avleder permeatet i startfasen. 
 2 stycken nålventiler för inställning av avloppsflöde och cirkulationsflöde. 
 2 stycken manometrar för visning av in. och utloppstryck över förfilter. 
 2 stycken svävkroppsmätare för visning av renvatten- och avloppsflöde. 
 2 stycken snabbkopplingar för reningsenhet. 
 1 styck förbindande rörsystem. 
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 1 styck stålstativ, målat. 

Montering av anläggningen är en kostnad som då blir tillsatt på priset då Eurowater har ett 

pris för maskinen och sedan ett pris för montering av maskinen. Kostnaden för att montera 

RO B1-3XLE komplett är 29 300 kronor exklusive moms. 

Drift och underhåll 

Maskinen är en självgående maskin, efter installation så behövs endast personer vid byte av 

membran och filterpatron.  Då membranen har arbetat färdigt och filterpatronen är slut så byts 

de ut. Utbildning av maskin sker då arbetare blir mer erfarna av RO B1- 3XLE komplett.  

Vid behov av service så sker den av erfarna service personer som jobbar för Eurowater. Ett 

nytt membran kostar 4 280 kronor/styck och filterpatron som kostar 70 kronor/styck. Då dessa 

båda byts beroende på hur mycket maskinen kör. Caparol kör en varierande process och då 

finns inget exakt antal byten per månad/månader. 

5.4.2 Avhärdning 

Kostnader 

Maskinkostnad för en avhärdningsmaskin varierar då det finns olika modeller. En specifik 

modell har angetts av Eurowater som är anpassad till den förfrågan som satts. Modellens 

namn är SM 42-F komplett. Kostnaden för SM 42- F komplett är 54 600 kronor exkl. moms.  

Leveransomfattning: 

 2 stycken kolonner av stål, in och utvändigt belagd med polyeten. 
 2 stycken styrventiler typ 5- stegs för automatisk regenerering. 
 1 styck förbindande rörsystem i PVC med automatiska och manuella avstängnings- 

ventiler på till och utgång. 
 1 styck provtagningskran. 
 1 styck saltlösningsbehållare av polyeten, komplett med lock och sugarmatur. 
 1 styck stålstativ. 
 2 stycken fyllningar. 
 1 styck vattenmätare. 

Montering av anläggningen är en kostnad som då blir tillsatt på priset då Eurowater har ett 

pris för maskinen och sedan ett pris för montering av maskinen. Kostnaden för att montera 

SM 42-F komplett är 29 300 kronor exklusive moms. 

Drift och Underhåll 

När avhärdningsmaskinen är igång så behöver inga personer att vara där och underhålla 

maskinen för. Det som byts ut vid en längre tid av användning är de två kolonnerna som 

arbetar och tar styrk av vattnet. Eurowater erbjuder även ett service kit som kostar 

2 560kronor/styck det vill säga per tillfälle.  
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Dessa priser kan variera då volymen Caparol amvänder kan variera. Ett uppskattat pris per 

månad går inte att bestämma då volymerna varierar vid användning av maskin. 

5.4.3 Jonbytare 

Kostnader 

Maskinkostnaden för jonbytare varierar då processer varierar. Vid val av olika funktioner och 

tillägg samt kapacitet så varierar priset på en jonbytare. Den jonbytaren som Eurowater 

rekommenderar enligt förfrågan som gjorts heter DMS 62-F. Kostnaden för en DMS 62-F är 

55 000 kronor exklusive moms. 

Leveransomfattning: 

 1 styck DMS 62-F. 

Drift och underhåll 

Montering av anläggningen är en kostnad som då blir tillsatt på priset då Eurowater har ett 

pris för maskinen och sedan ett pris för montering av maskinen. Kostnaden för att montera 

DMS 62-F är 29 300 kronor exklusive moms. 
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6 Analys av data och information 

Nedan är olika steg som gjorts för analys av data och information. 

6.1 Tillvägagångssätt 

En kvantitativ informationssökning skedde för tekniska lösningar för att lösa de mål som satts 

upp. Ett Studiebesök på Dewatech gjordes för att få mer information om vilka tekniker som 

skulle passa Caparol. Efter skedde en mer kvalitativ sökning på vilka tekniker som passar 

Caparol. 

Olika värderingsmetoder valdes för att välja leverantörer, få fram yttre och inre faktorer för de 

företag som tagits fram från underlaget att välja leverantörer. En personlig kontakt skedde 

med Mercatus och Eurowater för att de hade de processer tillgängliga som söktes. Efter så 

kontaktades Caparol av författarna för att få mer information kring hur mycket det kostar att 

skicka vattnet till Stena recycling. Dessa siffror behövdes för att utföra en Payback-metod 

Författarna valde de tekniker som förslagits från VD på företag Mercatus, Dewatech och 

Eurowater för att de är ledande inom vattenrening.  

Andra tekniker och företag som har hand om vattenrening har undersökts några av dessa 

tekniker är Ecofiltrations filter, Vattenrening av rökgaskondensat, Vattenrening av 

golvskurvatten från skurmaskiner, Vattenrening Turrini. Men enligt företagen själva så har 

inte de kunnat uppnå de mål som arbetat grundat sig på, på grund av att rening av zink inte 

har varit prioriterat av deras tekniker samt att vissa tekniker fungerar enbart på 

partikelform/jonform, därför har inte dessa teorier beskrivits under kapitel 3 (teoretisk 

referensram).  

En payback metod och en LCC-kalkylen utfördes på de tekniker som undersökts, det vill säga 

de tekniker under kapitel 3 (teoretisk referensram). Utifrån de svar som åstadkommits från 

delvis leverantörer, payback-metoden och LCC-kalkylen så skrevs en rekommendation till 

Caparol. 

6.2 Underlag för hur leverantörerna valts 

För att få en bättre uppfattning om hur en ny leverantör hanteras, så har det arbetats med olika 

punkter som är grundade från boken Proffs i inköp som är skriven av författarna Ulf Skoog 

och Conny Widlund. (Skoog & Widlund, 2001) 

Det börjades med att undersöka leverantörens kompetens inom området och hur leverantören 

hanterar frågor som ställts. Detta är för att kolla hur leverantören är involverad samt hur den 

hanterar alla olika frågor. 

 Erfarenheten kring produkterna är viktiga för köparna då leverantören skall kunna 

hantera en speciell order eller ska kunna ge köparna det de önskar. 

 Lönsamheten för en kund är en av de viktigaste punkterna som en leverantör ska 

hantera då en leverantör ska kunna hantera kunden på det bästa sättet. Att leverantören 

ska kunna ge köparen det som är mest lönsamt. 
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 Referenser från olika andra bolag är en viktig del för att hantera leverantörer, då olika 

bolag med samma process refererar om fungerande process. 

 Även andra punkter som effektivitet, metodik och resurser har vart aktuella för att 

hitta en leverantör. 

6.3 Undersökning av lämpliga leverantörer specificerade 
mot vattenrening  

Genom att ha arbetat kring de 4 punkterna ovan så har flera leverantörer valts bort. Därefter 

har en mer specifik tabell gjorts som visar konkret hur valet av leverantörer som är 

specificerade inom området vattenrening.   

I denna tabell har en undersökning gjorts på 6 olika leverantörer som först har granskats inom 

punkterna ovan.  

Tabellen har poängsatts genom ett siffersystem från 0-5. Där 0 är något leverantören saknar. 1 

är det som leverantören är mindre bra på. 5 är det leverantören är mycket bra samt har tillgång 

till.   

Tabellen kommer att innefatta kategorierna maskintillgänglighet, kontakt, 

leverantörssamverkan och lokala. Där varje kategori har sitt specifika ändamål.  

Kategoriernas ändamål: 

Maskintillgänglighet = Om leverantören har de maskiner som kund vill ha samt de maskiner 

som undersöks. 

Kontakt = Om leverantören är enkel att få kontakt med såsom via e-post, brev och telefon.  

Leverantörssamverkan = Om leverantören är enkel att kommunicera och hur bra de 

samverkar. 

Lokala = Om leverantören befinner sig inom svensk mark eller har på något sätt tillgång i 

Sverige. 

 
 

Europevattenrening Aquainvent Eurowater Ecofiltration Mercatus Emiva  

Maskintillgänglighet 3 2 4 1 4 4 

Kontakt 0 1 5 1 5 3 

Leverantörssamverkan 0 1 5 1 4 1 

Lokala 5 5 5 5 5 5 

Total: 8 9 19 8 18 13 
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Tabell 4 – visualiserar en poängsättning av 6 olika företag 

Y-axel = Kategorier   

X-axel = Leverantörer 

Utifrån tabellen ovan så har Eurowater och Mercatus erhållit mest poäng och dessa företag är 

de som undersökts vidare i rapporten. 

6.3.1 Pest-analys 

Användningen av Pest-analysen användes efter två leverantörer valts ut utifrån tabell X. Det 

som gjorts är en undersökning för båda leverantörerna för att få fram yttre och inre faktorer 

som kan visas som antigen styrkor eller svagheter för de olika aspekterna.  Den användes 

även för att göra en strategisk analys och planering i syfte med att hitta faktorer i den 

omgivande makromiljön som påverkar företaget. 

Sammanfattning av analysen 

Författarna har valt att använda sig av en PEST-analys för att ta fram underlag för att 

underlätta beslutsfattning i framtiden för Caparol.  

Politiska faktorer – Det finns inte några politiska faktorer som påverkar företaget i dagsläget 

utan som kan påverka företaget i framtiden som är mer beskrivet under nulägesanalysen. 

Ekonomiska faktorer – Både Mercatus och Eurowater har kommit med ett grovt 

kostnadsförslag. Båda företagen är redo för att ”provköra/testa” sina tekniker hos Caparol. 

Utifrån den fakta som tagits fram så kan en vidarearbetning ske med företagen för att ta reda 

på vilken process som fungerar bäst för Caparol och för att göra en investering på sikt för 

framtiden.  

Sociala faktorer – Vissa företag väljer enbart leverantörer som har miljövänliga/certifierade 

processer. Skulle Caparol välja att investera i någon av dessa företag skulle det visa att de har 

ett miljötänk även då inga krav ännu ställts som skulle leda till att fler kunder skulle välja 

dem.  

Teknologiska faktorer – De maskiner/processer som föreslagits är i framkant inom 

vattenrening och arbetar med att minska zinkutsläppen. Enligt leverantören Mercatus som är 

ledande inom vattenrening så är en kombination med Ultrafilter och Selektivjonbytare 

lämpligast för Caparol. Enligt Mercatus så kommer den kombinationen av maskiner troligtvis 

minska zinkutsläppet så att det understiger 0,2 mg/l. Enligt Eurowaters utbud så finns det 

finns en möjlighet att endast använda en Jonbytare eller Avhärdning eller Omvänd osmos för 

processen för att understiga zinkutsläppet på 0,2 mg/l.  

6.4 Kalkyler som beslutsunderlag 

Två olika typer av kalkyler har gjorts för beslutsunderlag för en potentiell investering. 

6.4.1 Payback-metod 
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En Payback-metod har gjorts för att se hur lång tid de tar för de olika typerna av maskinerna 

att få tillbaka (tjäna in) in det pengar som företaget har investerat för dem, för att veta vilken 

av dem som är den förmånligaste. Det har gjorts en Payback-metod för de olika maskinerna 

enskilt samt kombinerade med varandra. De kostnader som är insatta i payback-metoden är 

både uppskattade från författarna och från leverantören, det beskrivs mer utförligt i själva 

dokumentet. Det kan dock förekomma ytterligare kombinationer av maskiner för att få ett 

renare vatten, de som använts är de förslag som fåtts från förslag från leverantörerna. 

6.4.2 LCC-kalkyl  

En LCC analys har gjorts för Eurowaters produkter. Den har gjorts för att jämföra 

investeringsalternativ och de olika kostnaderna för de olika teknikerna som gjordes för att 

kunna överväga vilken teknik som bör väljas. Den har gjorts utifrån de parametrar som 

författarna lyckats få tag på från leverantörer. Denna kalkyl är speciell då den tar hänsyn till 

drift och underhållskostnader. 

Denna LCC kalkyl är ett exempel på Eurowaters produkter utifrån de svar som erhållits. Detta 

är en generell LCC kalkyl som är tagen från Upphandlingsmyndigheten och fungerar som ett 

underlag för vidare arbete, vidare kalkylparametrar kan tas fram för ett mer exakt resultat. En 

likadan kalkyl bör också undersökas för leverantören Mercatus med fler kalkylparametrar. 

Denna kalkyl har gjorts för att få en uppfattning för inköpens totalkostnad över tid. 

Ett utbyte av förbrukningsartiklar har uppskattats till 6 gånger per år. De siffror som används 

är utifrån appendix 2 och kapitel 5.4 till 5.4.3. De kalkylparametarar som författarna lyckats 

få tag i är grovt uppskattade från leverantören och alla parametrar har inte hittats. Det har 

uppskattats att varje maskin enskilt förbrukar 100 000 kWh/år och priset 0,3 kr/kWh. 

Under redovisas den LCC analys som gjorts.  

 

  
 

          

            

                      

  PROJEKT: Examensarbete       

  DATUM: 2016-07-17       

  HANDLÄGGARE: Joshua Borisov & Elias Chamas       

        

 

1.1 Antal         1 stk   

1.2 Nyttjandetid 25 år   

1.3 Kalkylränta 4%     

1.4 Pris - El   0,30 kr/kWh       

1.5 Årlig prisökning (frivillig)           

1.6 
Klimatpåverkan energianvändning 
(frivillig)   kgCO2/kWh       

1.7 
Finansieringskostnad vid leasing 
eller hyra   kr/år       
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Indata från 
anbudsgivare             

                      

  Namn 

Alt. 1 Omvänd 
Osmos 

Alt. 2 
Avhärdning 

Alt. 3 
Jonbytare   

  Investeringskostnader         

2.1 Inköpspris 
kr/st
k 115 300 54 600 55 000   

2.2 
Kostnad för leverans, installation 
och driftsättning 

kr/st
k 29 300 29 300 29 300   

2.3 Omställningskostnader kr 0 0 0   

  Drift & underhållskostnader         

3.1 El 
kWh
/år 100 000 100 000 100 000   

3.2 Kostnader förbrukningsartiklar kr/år 26 136 15 360 21 210   

3.3 
Kostnader för service och 
underhåll  kr/år 0 0 0   

3.4 Arbetskostnader kr/år 2 590 2 590 2 590   

  Övriga kostnader         

4.1 Försäkringar, skatter och avgifter kr/år 0 0 0   

4.2 Hyra eller leasing kr/år 0 0 0   

4.3 Licenser kr/år 0 0 0   

4.4 Kostnader för sluthantering kr 0 0 0   

4.5 Restvärde kr 0 0 0   

 

Författarna har använt de kalkylparametrar de lyckats få tag i, LCC-kalkylen kan arbetas 

vidare med genom att arbetat vidare med leverantörer och få fram ytterligare parametrar.  

Kalkylparametrar 

Not  Parameter Instruktion     

KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR (anges av beställaren) 
          
1.1 Antal Här ifylles antal produkter. 

1.2 Nyttjandetid 

Antal år som kalkylen omfattar. Nyttjandetiden baseras på 
antal år som produkten är tänkt att användas, vilket inte alltid 
behöver spegla den tekniska livslängden. En kortare 
nyttjandetid ger större vikt åt inköpspriset medan en längre 
nyttjandetid ger drift- och underhållskostnader större vikt. 

1.3 Kalkylränta 

Kalkylränta (diskonteringsränta) ligger till grund för 
nuvärdesberäkning och räknar om framtida kostnader och 
intäkter till dagens värde. Kalkylräntan bör grunda sig på den 
kalkylränta som organisationen använder sig av vid 
investeringar, och den kan vara nominell eller real. Ofta 
används internräntan i LCC-kalkyler. En realränta på 4-5% 
brukar rekommenderas för kommuner och landsting. En hög 
ränta tillskriver drift- och underhållskostnader mindre 
betydelse i den totala kalkylen. 

1.4 Pris energi, drivmedel, vatten  

Välj  typ av energikälla eller drivmedel och ange det avtalade 
priset (enhet/timme). Exempel: El - kr/kWh, vatten - kr/m3. 
Val av energikälla påverkar även resultatet vid beräkning av 
klimatpåverkan.  
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1.5 Årlig prisökning Faktor för beräkning av energiprisökning utöver inflation. 

1.6 Klimatpåverkan energianvändning 

För att kunna beräkna klimatpåverkan från el- eller 
bränsleanvändningen anges här energileverantörens 
uppgifter om klimatpåverkan från sin elmix (koldioxidutsläpp 
per kilowattimme)  eller sitt bränsle. Du kan också använda 
riktvärden från flik 5.  

1.7 
Finansieringskostnad vid leasing eller 
hyra 

Fyll i kostnader som organisationen har via en tredje part, 
t.ex. ett finansieringsinstitut. 

INDATA från anbudsgivare 

          

  Namn Namn på investeringsalternativ. 

INVESTERINGSKOSTNADER     
2.1 Inköpspris Kostnad för grundinvesteringen. 

2.2 Kostnad för leverans, installation och 
driftsättning 

Kostnader för installation, frakt och driftsättning anges, om 
dessa inte ingår i grundinvesteringen. 

2.3 Omställningskostnader 

Vid val av ny produkt- eller tjänstelösning kan 
omställningskostnader tillkomma. Det kan exempelvis vara ny 
infrastruktur (ombyggnationer, IT-lösningar) eller 
utbildningsinsatser. Här ifylles kostnaden för den omställning 
som kommer att krävas. 

KOSTNADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL       

3.1 Årlig använding 
Här anges produktens eller tjänstens årliga energi- eller 
drivmedelsanvändning. 

3.2 Kostnader förbrukningsartiklar 

Om produkten kräver någon användning av 
förbrukningsartiklar, t.ex. papper, filter, livsmedel, ifylles 
kostnad för detta här. Kronor per produkt per år. Exempel: 
filterbyte 2ggr/år à 100kr=200kr. 

3.3 Kostnader för service och underhåll 

Kostnader för service och underhåll under nyttjandetiden ska 
anges här. I service och underhåll inkluderas uppgraderingar, 
rengöring, reservdelar och reparationer. Kostnader för 
specialverktyg ska också tas med här. Kostnaden för den 
arbetstid som servicen kräver kan inkluderas här. Om man vill 
bryta ut denna kostnad anges det i nästa rad.  

3.4 Arbetskostnader 

Här anges kostnader för arbete, exempelvis arbete för service 
och underhåll eller för att utföra en tjänst relaterad till 
produkten. Om arbetskostnader ingår i raden ovanför lämnas 
denna ruta tom. Om viss specialkompetens krävs vid service 
och underhåll ska kostnaden för denna inkluderas. 

ÖVRIGA KOSTNADER     

4.1 Försäkringar, skatter och avgifter 

Om produkten kräver några försäkringar ifylles kostnaden för 
dessa här. Om skatter eller avgifter förekommer, t.ex. 
miljöavgifter, anges dessa här. Om avgifterna ingår i 
produktpriset vid investeringstillfället nollas denna ruta. 

4.2 Hyra eller leasing 
Om kostnader för hyra eller leasing av produkterna finns 
ifylles det här. 

4.3 Licenser 
Om produkten eller tjänsten kräver några licenser ifylles 
dessa kostnader här.  

4.4 Kostnader för sluthantering 
Om produkten har några kostnader för avveckling (skrotning) 
anges det här. 

4.5 Restvärde 
Om produkten har ett dokumenterat andrahandsvärde efter 
angiven nyttjandetid anges det här. Detta blir en minuspost i 
kalkylen.  

RESULTAT     
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5.1 Total kostnad Summan av alla kostnader baserat på kalkylförutsättningarna. 

5.2 Driftskostnader per år 
Summan av kostnader för drift och underhåll samt övriga 
kostnader per år. 

5.3 Klimatpåverkan 
Klimatpåverkan, mätt i CO2-ekvivalenter, beräknas utifrån 
vald energikälla och energianvändning.  
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7 Resultat 

Under redovisas ett resultat till den utrustning som undersökts. Produkterna kommer från två 

olika leverantörer; Mercatus och Eurowater. Det som leverantörerna föreslog var olika 

kombinationstyper av maskiner och vilka maskiner som inte behövde någon slags 

kombination och det redovisas nedan.  

Variant 1 Mercatus 

Steg 1: 

Ultrafilter – keramiska membran med erforderliga tankar etc. 

Steg 2 alternativ A: 

Selektivjonbytare, komplett med erforderliga tankar. 

Steg 2 alternativ B: 

Omvändosmos, komplett med erforderliga tankar. 

Alternativt steg 1 utan kombination med steg: 

Hydrostatfilter 

Variant 2 Eurowater 

Deras maskiner behöver inte kombineras utan fungerar enskilt 

Steg 1 alternativ A:  

Avhärdning 

Steg 1 alternativ B:  

Jonbytare 

Steg 1 alternativ C: 

Omvänd Osmos 

7.1 Payback-metod  

Nedan redovisas en Payback-metod som är gjord i Excel. De olika maskinerna enskilt och 

kombinerat mot att skicka vattnet till Stena Recycling AB som renar vattnet. Payback-

metoden är gjord upp till 5 år. Eftersom det är antaget att inbetalning överskottet är samma för 

varje år så kan det räknas ut hur många år det tar för att tjäna tillbaka pengarna. 
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Investering Grundinvestering 
Utbetalning 

Inbetalningsöverskott   

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Mercatus - Omvänd osmos                              
 600 000,00  kr 

      
2 000,00 kr 

       
2 000,00 kr 

     
 2 000,00 kr 

    
 2 000,00 kr 

      
 2 000,00 kr 

Mercatus - Ultrafilter - keramiska 
membran 

 
                             

 500 000,00  kr 
      
 

12 000,00 kr 
       
 

12 000,00 kr 
     
  

12 000,00 kr 
    
 

 12 000,00 kr 
      
  

12 000,00 kr 
Mercatus - Selektivjonbytare                              

 400 000,00  kr 
      

12 000,00 kr 
       

12 000,00 kr 
     

 12 000,00 kr 
    

 12 000,00 kr 
      

 12 000,00 kr 
Mercatus - Hydrostatfilter                              

 150 000,00  kr 
      

  -76 000,00 kr 
       

  -76 000,00 kr 
     

  -76 000,00 kr 
    

   -76 000,00 kr 
      

   -76 000,00 kr 
Eurowater - Omvänd osmos                              

 144 600,00  kr 
      

5 864,00 kr 
       

5 884,00 kr 
     

 5 864,00 kr 
    

 5 864,00 kr 
      

 5 864,00 kr 
Eurowater - Avhärdning                              

 113 200,00  kr 
      

16 640,00 kr 
       

16 640,00 kr 
     

 16 640,00 kr 
    

 16 640,00 kr 
      

 16 640,00 kr 
Eurowater - Jonbytare                             

  113 600,00 kr 
      

10 790,00 kr 
       

10 790,00 kr 
     

 10 790,00 kr 
    

 10 790,00 kr 
      

 10 790,00 kr 
Mercatus - kombination av Ultrafilter + 
Selektivjonbytare 

                        
      

 900 000,00  kr 
       
 

-38 000,00 kr 
       
 

-38 000,00 kr 
     
   

  -38 000,00 kr 
    
 

-38 000,00 kr 
      
   

-38 000,00 kr 
Mercatus - Ultrafilter + Omvänd osmos                           

1 100 000,00 kr 
        

-48 000,00 kr 
       

-48 000,00 kr 
     

   -48 000,00 kr 
    

-48 000,00 kr 
      

   -48 000,00 kr 
 

Tabell 5 – visualiserar den tabell som utfördes i Microsoft Excell. 

Kostnad för att skicka vattnet för rening hos Stena Recycling AB per år 62 000,00 kr 
Kostnad för el per år 30 000,00 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån ovanstående payback-metod så har en uträkning för varje investering räknats ut för att 

få ut den tiden tar att tjäna tillbaka pengarna för sin grundinvestering. 

Antagen och beskrivning visas nedan. 

Grundinvestering utbetalning = maskinkostnad + installation 

Inbetalningsöverskott = Pris för att skicka vattnet för rening - Driftskostnader (Kostnader 

för förbrukningsartiklar + el kostnad) Samma kostnad beräknas med varje år. 

Grundinvesterings utbetalningen: är ett uppskattad värde från leverantör, eftersom inga 

prover körts. Kostnaderna hittas under kapitel kostnad. 

För Mercatus produkter: eftersom inga prover körts så har leverantörer angett en 

uppskattad kostnad för förbrukningsartiklar(driftskostnader). Kostnaderna hittas under 

kapitel kostnad. 

Från Eurowaters produkter: så har det angetts vad förbrukningsartiklarna(driftskostnader) 

kostar i styck per maskin därför har författarna uppskattat ett byte av artiklar 6 gånger per 

år. Samma siffror som användes i LCC kalkylen hittas även under kapitel kostnad och i 

appendix 1,2. 

El kostnaden: per maskin uppskattas till 100 000 kWh/år och till 0,3 kr/kWh. Samma 

siffror som användes för LCC kalkyl. 

Kostnaden för att skicka vattnet för rening: är en uppskattad kostnad från Caparol, som 

uppges till 62000 kr. Hittas i appendix 3. 

Två kombinationer av Mercatus produkter har även gjorts då de har föreslagit att de 

arbetar ihop. 
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Ekvationen är Grundinvestering/Inbetalningsöverskott=Antal år för att tjäna tillbaka pengar. 

1. Mercatus – Omvänd osmos: 600000/2000=300  

2. Mercatus – Ultrafilter keramiska membran: 500000/12000=41,6 

3. Mercatus – Selektivjonbytare: 400000/12000=33,3 

4. Mercatus – Hydrostatfilter: Aldrig 

5. Eurowater – Omvänd osmos: 144600/5864=24,6 

6. Eurowater – Avhärdning: 113200/16640=6,8  

7. Eurowater – Jonbytare: 113600/10790=10,5 

8. Mercatus – kombination av Ultrafilter + selektivjonbytare: Aldrig 

9. Mercatus – kombination av Ultrafilter + Omvänd osmos: Aldrig 

Den tid det tar för att ungefärligt tjäna tillbaka pengarna för varje investering utifrån de siffror 

som använts är: 

1. 300 år 

2. 41 år och 6 månader 

3. 33 år och 4 månader 

4. Aldrig 

5. 24 år 6 månader 

6. 6 år 8 månader 

7. 10 år 6 månader 

8. Aldrig 

9. Aldrig 

7.2 LCC 

Nedan redovisas det resultat som givits utifrån den LCC kalkyl som gjorts i kapitel 6.4.2. 

  
Resultat 

  
            

  

  
    

Alt. 1 Omvänd 
Osmos 

Alt. 2 
Avhärdning 

Alt. 3 
Jonbytare   

5.1 TOTAL KOSTNAD kr 1 062 022 832 979 924 768 
  

5.2 
Driftskostnader per 
år 

kr 30 000 30 000 30 000 
  

5.3 Klimatpåverkan kgCO2
/år 0 0 0 

  

              

  LCC-kalkyl                 

      

Alt. 1 Omvänd 
Osmos 

Alt. 2 
Avhärdning 

Alt. 3 
Jonbytare   

  
INVESTERINGSKOSTNAD
ER           

  Investeringskostnader           
  Antal stk 1 1 1   
  Inköpspris kr/stk 115 300 54 600 55 000   
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Kostnad för leverans, 
installation och driftsättning kr/stk 29 300 29 300 29 300   

  
Investeringskostnader exl. 
omställningskostnader kr 144 600 83 900 84 300   

                      

  Omställningskostnader kr 0 0 0   

                      

  

S:A 
INVESTERINGSKOSTNAD
ER kr 144 600 83 900 84 300   

              

  

DRIFT- & 
UNDERHÅLLSKOSTNADE
R           

  DRIFTKOSTNADER           

  El kWh/år 100 000 100 000 100 000   

  Pris - El kr/kWh 0 0 0   

  
Totala driftkostnader per 
år   30 000 30 000 30 000   

              

  
Omräkningsfaktor till 
nuvärde       15,6 15,6 15,6   

  
Driftkostnader under hela 
livslängden   468 662 468 662 468 662   

                      

  
UNDERHÅLLSKOSTNADE
R           

  
Förbrukningsartikl
ar               

  Antal stk 1 1 1   

  
Kostnader 
förbrukningsartiklar     

kr/stk/å
r 26 136 15 360 21 210   

  
Totala kostnader 
förbrukningsartiklar   kr 26 136 15 360 21 210   

                      

  
Kostnader för service 
och underhåll    kr/år 0 0 0   

  Arbetskostnader       kr/år 2 590 2 590 2 590   

  

Totala 
underhållskostnader 
per år   kr 28 726 17 950 23 800   

                      

  Omräkningsfaktor till 
nuvärde   15,62 15,62 15,62    

  

Underhållskostnader 
under hela livslängden 

kr 448 760 280 416 371 806 

  

  

S:A DRIFT- & 
UNDERHÅLLSKOSTNADE
R  kr 917 422 749 079 840 468   

                      

  ÖVRIGA KOSTNADER           

                      

  
Årliga övriga 
kostnader               

  
Skatter eller avgifter, 
försäkringar   kr 0 0 0   

  
Hyra eller 
leasing       kr 0 0 0   

  
Finansieringskostnad vid 
leasing eller hyra kr 0 0 0   

  Licenser         kr 0 0 0   
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Totala övriga 
kostnader per år     0 0 0   

                      

  
Omräkningsfaktor till 
nuvärde       15,62 15,62 15,62   

  
Totala övriga kostnader 
under hela livslängden   0 0 0   

                      

  
Övriga intäkter/kostnader 
vid slutet av kalkyltiden           

  Kostnader för sluthantering kr 0 0 0   

  Restvärde kr 0 0 0   

  

S:A övriga 
intäkter/kostnader vid 
slutet av kalkyltiden 

kr 0 0 0 
  

  

Nuvärde övriga poster vid 
slutet av kalkyltiden 

kr 0 0 0 
  

  S:A ÖVRIGA KOSTNADER   0 0 0   

  

TOTAL 
KOSTNAD 

    kr 1 062 022 832 979 924 768   

  

                                      
                                      

Resultat LCC-kalkyl                          
Sida 1 av 
2   

Projekt: Examensarbete                       

Datum: 2016-07-17                       

Handläggare: Joshua Borisov & Elias Chamas                       

                                      
Beräkning baserad 

på 25 år   Kalkylränta 4,0%                     

                                      

LCC-kostnader     
Alt. 2 

Avhärdning 
Alt. 3 

Jonbytare 
Alt. 1 Omvänd 

Osmos     

Topp 1-5 lönsammaste alternativen 1 2 3 4 5 

                  
Investeringskostnad
er   83 900 84 300 144 600     

Driftkostnader     468 662 468 662 468 662     
Underhållskostnade
r   280 416 371 806 448 760     

Övriga 
kostnader     0 0 0     

Totala LCC-
kostnader   832 979 924 768 1 062 022     

                                  
Drift & 
klimatpåverkan    

Alt. 2 
Avhärdning 

Alt. 3 
Jonbytare 

Alt. 1 Omvänd 
Osmos     

Drift     kWh/år 100 000 100 000 100 000     

Klimatpåverkan   [kgC02-e/år] 0 0 0     
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7.3 Sammanfattning av resultat 

En sammanfattning av resultatet har gjorts för de olika kalkylerna som gjorts och för de 

maskiner som är lämpligast för Caparol. 

7.3.1 Resultat från Mercatus  

Leverantören Mercatus rekommenderade en kombination av sina maskiner för att uppnå bäst 

resultat. Den kombinationen som de rekommenderat är kombinationen på ett Ultrafilter 

tillsammans med en Selektivjonbytare.  

7.3.1.1 Resultat från Payback-metod. 
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Resultatet visar att den Selektiva jonbytaren är den maskin som det går fortast i att tjäna in de 

investerade pengarna. Det tar cirka 33 år och 3 månader att tjäna tillbaka pengarna som 

investerats.  

7.3.2 Resultat från Eurowater 

Leverantören Eurowater rekommenderar en användning av Jonbytare för att uppnå det bästa 

resultat. 

7.3.2.1 Resultat Payback-metod  

Maskin Omvänd osmos Avhärdning Jonbytare 

År 24,6 6,8 10,6 

 

Resultatet visar att den Avhärdning är den maskin som det går fortast i att tjäna in de 

investerade pengarna. Det tar cirka 6 år och 8 månader att tjäna tillbaka pengarna som 

investerats.  

7.3.2.2 Resultat LCC- kalkyl 

                                      
                                      

Resultat LCC-kalkyl                          
Sida 1 av 
2   

Projekt: Examensarbete                       

Datum: 2016-07-17                       

Handläggare: Joshua Borisov & Elias Chamas                       

                                      

Beräkning baserad på 25 år   Kalkylränta 4,0%                     

                                      
LCC-
kostnader     

Alt. 2 
Avhärdning 

Alt. 3 
Jonbytare 

Alt. 1 Omvänd 
Osmos     

Topp 1-5 lönsammaste 
alternativen 

1 2 3 4 5 

                  

Investeringskostnader   83 900 84 300 144 600     

Driftkostnader     468 662 468 662 468 662     

Underhållskostnader   280 416 371 806 448 760     
Övriga 
kostnader     0 0 0     

Totala LCC-
kostnader   832 979 924 768 1 062 022     

                                  

 

Resultatet visar att Avhärdning är det lönsammaste alternativet. De totala 

livscykelkostnaderna för Avhärdning är beräknade till 832 979 kronor.  
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8 Diskussion 

Det som författarna lärt sig från detta arbete är hur olika vattenreningstekniker fungerar, 

författarna lärde sig mycket om olika vattenreningstekniker under studiebesöket på Dewatech 

då de fick gå en rundtur med VD på företaget där han förklarade hur maskinerna fungerade 

och vad de var bra för. Författarna förstod och lärde sig även vad som måste göras för att gå 

vidare med detta projekt. Samt hur man håller en bra kontakt med leverantörer för att få ut 

den information som behövs. 

För Payback-metoden och LCC-kalkylen så är siffrorna som använts uppskattade och har 

varit svårt bedömda från både leverantörerna och författarna, det har gett ett resultat som inte 

är exakt. Det har skett på grund av att författarna inte fått den information som behövts från 

leverantörerna och det skedde för att leverantörerna var tvungna att göra olika prover för få 

reda på vad som finns i vattnet och för att få reda på vilken kapacitet som krävs för 

maskinerna. Vattenprover kostar men är behövligt för att kunna gå vidare med dessa 

lösningar. Samt så har vissa leverantörer haft en viss sekretess och inte kunnat ge ut all 

information som sökts. I Payback-metoden kan man snabbt bli misstänksam över att något är 

fel då Mercatus – Omvänd osmos tar 300 år att betala. Det kan betyda att vissa siffror är fel 

till exempel siffran för kostnad för el per år skulle man istället sätta den till 20000 kronor 

istället för att den ska vara uppskattad till 30000 kronor så skulle Mercatus – Omvänd osmos 

ta 50 år att betala tillbaka, det kan även betyda att för till exempel vissa maskiner så får man 

inte en högre inbetalning än utbetalning och att den nya investeringen inte betalar sig tillbaka. 

Dock så tycker författarna att dessa två verktyg som använts är verktyg som företaget bör 

arbetas vidare med och gå in djupare på så att Caparol får helt korrekta svar och får ut om de 

är värda att investera i. 

I tidigt skede så fick författarna ett par hinder, då hela arbetet börjades med att söka på 

vattenreningstekniker som skulle passa processen. Många maskiner undersöktes och 

analyserades, därefter insåg författarna varför de fastnat. Anledning till varför författarna 

fastnad vid flertal tillfällen från början av arbetet för att det saknades kännedom av ämnet och 

även så saknades det kunskap för grunderna inom vattenrening. Författarna bestämde sig för 

att göra ett studiebesök för att delvis lära sig mer om vattenreningstekniker. Ett hinder som 

författarna fick bearbeta var även vid kontakt med leverantörer. Hindret som uppstod var 

delvis på grund av att vissa leverantörer inte ville dela all information med studenter samt att 

det var från början svårt att svara på frågan: vad är en bra leverantör, därför gjordes ett 

underlag för hur leverantörer skulle väljas. 

Det är svårt att göra en färdig kartläggning för vilka maskiner som ska kombineras och 

användas eftersom både tester och prover måste tas och eftersom tillverkningsmängden är 

förändrad för varje månad i denna bransch så blir det svårt för leverantörerna att sätta ett pris 

på maskiner och förbrukningsartiklar. Detta arbete är ett bra underlag och kan ge en idé på 

vilka maskiner som kan användas och hur de fungerar och vad priset ungefärligt ligger på för 

olika leverantörer. Om Caparol väljer att använda någon av teknikerna som skrivits om så 

skulle det vara bra för miljön och de skulle även bli mindre beroende av vad Gryaab sätter för 

krav på zinkutsläppen. Utifrån de kalkyler som gjorts så kan man även se att de skulle löna sig 

ekonomiskt efter en viss tid, dock så blir man tvungen att lägga en viss investeringskostnad. 

Från början av detta arbete var det tänkt att hitta en färdig lösning till problemet, författarna 

insåg snabbt att det inte fanns tillräckligt med data för att implementera en lösning direkt efter 

arbetet eftersom det är flera steg som måste göras. Författarna har gjort en lista med en 

rekommendation med Caparol måste göra för att kunna gå vidare med detta projekt.  
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Det som gick bättre än förväntat var kontakten författarna fick med vissa leverantörer. Dessa 

leverantörer var mestadels Eurowater och Mercatus eftersom de hade tillgång till de maskiner 

som eftersöktes, de var lätt tillgängliga då svarade flitigt på epost och telefonsamtal när 

författarna sökte mer data och information. 

Det som författarna har varit lite osäkra på det är siffror för hur mycket maskinerna kostar och 

att ha i drift eftersom inga tester och prover gjorts, men det som författarna vet är säkert är att 

båda dessa leverantörer som undersökts är två leverantörer som får andra företag att ligga i 

framkant med hjälp av deras tekniker. 

Ett förslag från författarna är ett fortsatt arbete av detta projekt, det kommer medföra att 

slutresultat blir mer exakt och så kan en optimal lösning hittas för att senare implementeras 

och installeras hos Caparol.  
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9 Slutsats 

Syftet med examensarbetet är att utreda lämpliga metoder och tekniska lösningar för Caparols 

anläggnings behov. Målet var delvis att understiga 0,2 mg/l Zink och att söka efter lämpliga 

och alternativa leverantörer samt att utreda investerings- och driftskostnader. 

Det som författarna har kommit fram till att det inte behöver vara en typ av maskin som är 

optimalt för att lösa problemet utan att det kan vara olika kombinationer av maskiner 

beroende på hur rent vatten Caparol vill ha. Uppgiften var att söka efter olika tekniker och 

olika kombinationer av tekniker som minskar zinktutsläppen och i nästa stadie att ta fram 

kostnader för teknikerna. Två potentiella leverantörer hittades som ägde de maskiner som 

undersökts. Det var svårt att få fram priser och kostnader för de olika maskinerna och det som 

behövs göras av de olika leverantörerna är prover och tester för att kunna få ett resultat på 

vilken den optimalaste lösningen. Den mest optimala lösningen för Caparol är en investering 

av en eller flera maskiner som renar vattnet från zink och samtidigt som den inte ska ”kosta” 

för mycket för att använda. Med hjälp av de kostnadskalkyler som gjorts så har Caparol ett 

underlag för hur de kan gå vidare med att ta fram den optimalaste lösningen. 

Utifrån den LCC kalkyl så kan det konstateras att Avhärdning är det lönsammaste alternativet 

och utifrån Payback metoden så kan man även se att Avhärdning är den maskin det tar 

snabbast tid att tjäna tillbaka sina pengar. Utifrån dessa resultat så kan man enkelt se att 

Avhärdning är det bästa alternativet ekonomiskt sätt, dock så vet man inte om det är det mest 

optimala eftersom inga tester har körts samt att de parametrar som använts för att beräkna 

resultaten är uppskattade. Det som författarna inte vet i nuläget är om det behövs flera 

maskiner det vill säga olika kombinationer av dem eller om det räcker med en maskin, det 

beror helt på hur ”rent” vatten Caparol behöver och vill ha. Författarna har inte gett svar på en 

slags lösning men det som kan göras är vidare undersökning och utredning och dessa ting 

beskrivs mer under kapitlet rekommendation.  

Den mest optimala lösningen enligt författarna är en lösning som kommer få bort Zinken från 

vattnet och understiga 0,2 mg/l samt att maskinen eller maskinerna ska kunna uppgraderas vid 

behov, men författarna anser även att det är viktigt att välja maskiner som ligger i framkant i 

sin utveckling då det kan komma och ställas fler krav från myndigheter och regering för 

utsläpp av till exempel Zink. Det har varit svårt att svara på frågan: vilken leverantör har den 

mest optimala lösningen, men författarna kan konstatera att de två företag som valts är två 

företag som ligger i framkant inom vattenrening.  
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10 Rekommendation 

Här nedan är en lista med rekommendationer till Caparol och deras framtid. Författarna anser 

att tabellen ska följas i tur och ordning. 

1. Börja med att kontakta båda leverantörerna och förbättra kommunikationen mellan 

dem och Caparol. 

2. Bjud in leverantörerna till Caparol för att undersöka hela produktionen därefter ta 

prover på vattnet.   

3. Be om offerter för fungerande maskiner. 

4. Analysera offerterna och hitta det som passar produktion såsom kapacitet på maskin. 

5. Börja med att använda livscykelkostnad (LCC) för att undersöka alla kostnader som 

maskinen/er har, ha fokus på alla kringkostnader samt dolda kostnader som 

tillkommer eller kan tillkomma vid användning av maskin. Ha även koll på kostnader 

som kan komma från Caparol såsom arbetskostnader eller elkostnader. 

6. Använd Payback-metod för att se om maskin är lönsam. Undersök kostnaden för 

rening av vatten och underhållskostnad för maskin. 

7. Besök därefter leverantör för att se hur maskin fungerar.  

8. Be om vattenprover samt resultat på vattenproverna efter användning av ny maskin.  

9. Viktigt att skriva ett kontrakt som innehåller punkter som reservdelar för specifik 

maskin, underhåll för specifik maskin och utbildningar för speciell maskin.  

10. Gör en undersökning på maskin, miljökrav, ISO standarder och funktioner. 

11. Utvärdera maskin och använd benchmarking för att se om maskin fungerar på andra 

liknande produktion.  

12. Felfri maskin ger intäkter. 

13. Jämföra dessa leverantörer med andra befintliga. 
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Apendix 

Apendix 1 

Samtliga datablad nedan är skickade med epost från Eurowater. 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 

 

  



70 

 

Appendix 2 

Ytterligare mailkontakt med Eurowater för att göra en Livscykelkostnadsanays. Frågor och 

svar behandlas nedanför, frågorna är ställda från författarna och svaren är från Eurowater.  

Fråga=F 

Svar=S 

F: Är maskinen miljövänlig, eller certifierad samt om den har någon ISO standard. 

S: ISO 9001 

  

F: När maskinen är i gång hur många personer/ timmar behövs för att bemanna. 

S: När ”maskinen” är i drift så behövs ingen personal. 

  

F: Hur mycket underhåll(kostnader) och energi kräver maskinen. 

S: Avhärdning- Matningsspänning: 230 V, 50Hz. Styrspänning 24VDC 

RO-Matningspänning:3x400 V+N+PE, 50Hz. Styrspänning 24 VDC 

Jonbytare- Matningsspänning: 230 V, 50Hz. Styrspänning 24VDC 

  

Löpande underhållskostnad på anläggningarna till exempel serviceavtal. 

  

F: Förbrukningsmaterial och reservdelskostnader för maskin.  

S: Service kit Avhärdning, 2 560,-/st 

Service kit Jonbytare, 3 535,-/st 

Nytt membran RO, 4 280,-/st 

Filterpatron RO, 70,-/st   

  

F: Har maskinen någon mjukvara som behöver uppgradering. 

S: Nej 

  

F: Utbildningskostnad för maskin. 

S: ARBETSTID, SERVICE 1 Timma 670,- 

TRAKTAMENTE, 4-10 Timmar 150,00,- 
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RESTID 1 Timma 590,00,- 

MILERSÄTTNING 1 Mil 53,00,- 

  

F: Mängdprocessvatten maskinen tar in och destrueringskostnad.  

S: Kundanpassande anläggningar. 1-200m³/h 

  

Här kommer lite frågor som ställs mot er som leverantör. 

  

F: Hur svarar ni mot driftstopp och akuta felavhjälp (tiden för åtgärd från fel upptäcks samt 

eventuell kostnadsbild för felavhjälpning). 

S: Vi svarar alltid i telefon. Ingen jourverksamhet i nuläget (på gång). 

  

F: Hur lagerhåller ni reservdelar för kritiska komponenter (hur lång leveranstid för kritiska 

komponenter). 

S: Vi lagerhåller alla ”kritiska” reservdelar i Huskvarna och Osby. 

1-2 dagar leveranstid på dom artiklar vi har i lager. 

1 vecka leverans på reservdelar som vi måste beställa från Danmark (huvudkontoret). 

Leveranstid från externa leverantörer kan vi inte styra över. 
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Appendix 3 
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”Det gäller underlaget för kostnaden för att skicka vatten för rening hos Stena Recycling. Den 

faktura som ni har fått gäller tömning av oljeavskiljaren. 

Detta är något som görs 4 gånger per år. Så en mer rimlig årskostnad för detta vore 11448 kr 

(emballage kostnaden på fakturan har inget med vatten att göra) gånger 4. 

Dessutom har vi en annan kostnad för omhändertagande av vatten och det är det vatten (som 

innehåller zink) som skickas på destruktion (också till Stena recycling). Detta görs lite mer 

oregelbundet (dvs när det blir för mycket på lagret). Men siffran för 2015 är 11 ton och vi 

betalar 1300kr/ton för omhändertagandet. Men får vi lägga till 2000 kr för frakten. 

Så allt tillsammans får jag det till 62000 kr per år.” 

Skickat med mail från Martina Cleasson. 

 

 

 


	FRAMSIDOR 2016_64 klar
	RAPPORT 2016_64 klar



