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Sammanfattning 

Företaget Fortum har ett mycket stort el- och fjärrvärmenät där det produceras, 
distribueras och säljs el, värme och kyla. Fortum arbetar även med service som 
underhåll och drift av kraftverk. Målet hos Fortum är att effektivisera energin med 
löpande förbättringar. 
 
Examensarbetets mål är att förbättra vattenkvalitén på pannvattnet på Lidingö 
värmeverk. Arbetet genomfördes under sommaren 2016 för att produktionen inte 
skulle störas mer än nödvändigt. Ett förslag togs fram och samtidigt sammanställdes 
all dokumentation inför genomförandefasen.  
 
En lösning framställdes, genom datainsamling, intervjuer, benchmarking och 
analyser av den befintliga anläggningen, för att säkerställa en antagbar utgångspunkt 
vid konceptframtagning. 
 
Genom utvald data och analyser kom vi fram till den mest relevanta och lönsamma 
lösningen. Vattnet spädmatades från fjärrvärmeretursledningen till 
matarvattentanken. Vattnet filtrerades även med ett mekaniskt filter. En inspektion av 
de befintliga avhärdningsfiltren genomfördes. Enligt bedömningen kan filtren 
användas som reserv under kommande 10-15 år. Vi rekommenderar Fortum att i 
framtiden genomföra en tömning av båda avhärdningsfilter för att spola ut massa 
och/eller oönskade föremål. Därefter rekommenderar vi likaså att avhärdningsfiltren 
fylls med en massa som täcker cirka 60% av den totala volymen. 
 
 
Nyckelord:  
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Abstract 
Fortum as a company is a major producer of electricity and heat with a vast 
distribution network. Fortum is also working with other services such as maintenance 
and drift. Fortum´s main goal is to increase efficiency  along with continues 
improvements. 
 
This thesis aims to improve the water quality of the boiler’s process water in Lidingö 
heat plant which will imply a stop in the heat production in order to make the required 
adjustment. This will be more suitable over the summer period where the boilers will 
be under reparation and maintenance. A proposals is studied and developed, while 
all documents compiled for the implementation phase. 
 
Different type of information has been collected along with interviews, benchmark 
visits and data analysis of the existing heat plant to obtain a well suited foundation of 
the concept establishment. 
 
After all the different type of data analysis we cirkame to a final solution both relevant 
and profitable. The solution consists of feeding water from the heating network to the 
feed-water tank. The water flows through a mechanicirkal filter and continues to the 
water tank. A quality check of the existing water softeners is done to insure their 
condition as well as to estimate their life-time expectancy in which is estimated to be 
10-15 years. As a recommendation to Fortum, we suggest a draining operation to 
replace the existing softening material with a new one which covers up to 60 % of the 
full volume.  
 
Key-words: 
heat water, concept, feed water tank, feeding, water quality, data analysis, 
water softener 
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Begrepp 
Här är en lista på de begrepp som tas upp i denna rapport. 
 
ATB 
*Allmänna tekniska bestämmelser* för projektering, upphandling och utförande av utrustningar och 
tekniska funktioner för AB Fortum Värme som samägs med Stockholm stad 
 
AVH 
Avhärdningsfiltrets funktion är att mjuka upp vattnets hårdhet med hjälp av saltlösningar. 
 
DM 
Fortums databas där alla dokument lagras. 
 
FJV 
Fjärrvärmevatten är vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet. 
 
FJVR 
Fjärrvärmevattenretur är det vatten som cirkulerar tillbaka till värmeverk för återanvändning. 
 
MAVA 
Matarvattentanken fungerar som en bufferttank som lagrar vatten. Både trycket och temperaturen är 
höga i tanken för att reducera vattnets syra och skapa vattenånga. 
 
PVG 
Pannvatten är det vatten som förbereds för uppvärmning. 
 
PÄ 
Projektägare är den personen som beställt projektet. 
 
STG 
Ånggenerator 
 
VV 
Värmeverk 
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1. Inledning 
Inledningsvis beskrivs Lidingö värmeverks bakgrund. Vidare redogörs för målet med projektet, 
avgränsningar och kravspecifikation.  
 

1.1 Bakgrund 
Lidingö värmeverk har en kapacitet på cirka 100 MW som förser Lidingö med fjärrvärme. 
Vattenreningsprocessen har till uppgift att rena stadsvatten genom att minska dess hårdhet, 
neutralisera pH-värdet samt minska konduktiviteten med hjälp av två avhärdningsfilter. 
Avhärdningsfiltren kan antingen parallell- eller seriekopplas. Det rena vattnet matas vidare till 
matarvattentanken. 
 
Vattenreningen på Lidingö värmeverk byggdes i början av 1980-talet. Reningen idag är 
förhållandevis gammal vilket innebär dyr drift och höga underhållskostnader. Lidingö VV har 
undermåliga värden med avseende på hårdhet och konduktivitet. Provtagning visade att vattnet hade 
ett hårdhetsvärde på 1,000 odH jämfört med ett riktvärde på < 0,005 odH enligt riktvärdetabellen 
från 2016 på Lidingö VV.  
 

1.2 Problem 
Hur ska den tekniska lösningen se ut så att Lidingö värmeverk kan förbättra vattenkvalitén på 
pannvattnet och uppnå efterfrågade riktvärden? 
 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att förbättra kvalitén på pannvattnet (Appendix 1). Det kommer dels att ske 
med hjälp av en teknisk lösning, som säkerställer vattenkvalitén i systemet, och dels genom att 
reducera råvattenanvändning, manuell provtagning, personalbehov och underhåll. Förslag på 
tekniska lösningar med relevant funktionalitet ska tas fram.  
 

1.4 Omfattning 
Följande frågor omfattar de största delarna av projektet: 

 Hur säkerställs att vattenkvalitén uppnår efterfrågade riktvärden? 

 Hur kontrollerar Fortum att designen är rätt konstruerad? 

 Hur påverkar samordning och kommunikation på olika nivåer det slutliga resultatet? 

 

1.5 Kravspecifikation 
En kravspecifikation sammanställdes då man ville säkerställa de viktigaste parametrarna i projektet. 
Följande krav bestämdes: 

 Examensarbetet ska leverera en rapport som omfattar alla dokument inför 
genomförandefasen. 

 Examensarbetet ska leverera en rekommendation för framtida förbättringar. 

 Examensarbetet ska analysera lönsamheten på förändringen. 
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1.6 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts i projektet: 

 Arbetet kommer endast omfatta filterrummet där vattnet spädmatas till MAVA. 

 Arbetet beräknas vara avslutat vecka 24 med en slutrapport. 

 Det kommer inte vara möjligt att göra djupare analys efter genomförandet.  

 Inköpsprocessen ska genomföras av inköpsavdelningen samt PÄ på Fortum. 
 

1.7 Metod 
Först kommer systemets funktion, råvattnets process samt de mellanliggande stegen att studeras. 
Det här kommer främst att göras med hjälp av intervjuer på Fortum och befintlig mätdata. 
 
All information som kommer användas hämtas från Fortums intranät, litteraturstudier och valda 
Internetkällor. För att få inspiration och säkerställa information genomfördes benchmarking på 
Fortum Akalla VV.  
 
Fortums projekthandbok användes för att samtliga delmoment skulle inkluderas. Alla dokument 
dokumenterades enligt Fortums handbok för investeringar. Underlaget som togs fram granskades av 
krav- och referensgruppen, som utgjordes av representanter från drifts- och 
underhållsavdelningarna. Vid behov anlitades externa experter. Slutligen kontrollerades 
dokumentationsleveransen för att försäkra att alla nödvändiga dokument fanns tillgängliga. 
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2 Teoretisk referensram 
Under teoretisk referensram presenteras fakta ur litteraturen och Fortums intranät. Här beskrivs 
vattenkemin och några exempel på ventiler och flänsar. 
 

2.1 Vattenkemi 
Vattnets egenskaper i ett VV-sammanhang är starkt avgörande. Man talar om att vattnet är som 
blodet i kroppen på ett värmeverk. Vattnet måste ha riktvärden som kontrolleras då man vill 
undvika vissa konsekvenser som till exempel korrosion och beläggningar. Det finns olika parametrar 
som bör kontrolleras för att säkerställa en passande kvalité på vattnet. Exempel på dessa parametrar 
är pH, hårdhet, konduktivitet och syrehalt. En ökning eller i viss fall minskning på enbart ett av 
dessa värden kan påverka pannan samt sammankopplad utrustning. Temperaturen där vattnet 
strömmar igenom kan uppnå 120o C och kan därmed påvisa vattnets renhet. Ju högre temperatur 
desto renare vatten.  

 
pH-värde 

En viktig parameter med vattenkemi är pH-värdet då det anger viktig information om vattnets 
karaktär. Det anger exempelvis om vattnet är korrosivt eller inte och hur stor risk det finns för 
beläggning. 

 
Syrehalten 

Syre kan komma in i systemet via spädmatning, expansionskärl, läckage i värmeväxlare, panikfyllning 
med avgasat vatten etcetera, som kan öka risken för syrekorrosion. 

 
Hårdhet 
I energianläggningar är det viktigt att hårdheten i vattnet är låg. Hårdhet utgörs av salter såsom 
kalcium, magnesium, barium och strontium. 

 
Konduktivitet 
Konduktivitet är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning, det vill säga dess 
förmåga att leda ström. Det är ett sätt att mäta salthalten i vattnet. 
 

2.2 Mekanisk konstruktion 
Vid konstruktionen av industriella anläggningar brukar ett gemensamt samarbete mellan projekt- och 
driftingenjörer samt konstruktörer göras för att kunna säkerställa en komplett design som täcker 
olika aspekter för en säker och praktiskt lösning. En god kommunikationsförmåga mellan olika 
parter förbättrar resultat och garanterar lösningar med förbättringsmöjligheter.   
 
I vårt fall utgår vi från befintlig konstruktionsstandard som Fortum Lidingö VV följer för att skapa 
ett enhetligt system. Dels för enklare synkronisering av nya utrustningar och dels för enklare och 
billigare underhåll. 
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Fläns 
En fläns är en ringformad anordning som används i alla typer av rörledningar. Flänsen är en enkel 
och praktisk, alternativ lösning till svetsning. Man brukar nämna att en svetsad rörledning kan ha 
läckageproblematik då den är begränsad när det gäller underhåll och justeringar, som kan medföra 
höga kostnader. Det är också lättare att transportera och ta isär en rörledning med flänsar än med 
svetsade delar. Det finns olika typer av flänsar beroende på ändamålet. Nedan visas de vanligaste 
typerna av flänsar. 

 

 Figur 1. De mest vanliga flänstyperna (Sölken, 2008).  
Ventil 
En ventil är en apparat som används i stor utsträckning och för olika ändamål. Ventilen är en 

anordning som styr flödet av en vätska. Dagens ventiler kan inte bara styra flöde, utan även 

hastighet, volym, tryck samt riktning för vätska i rör, (Rhea, 2011). 

 

Det är nästan omöjligt att dimensionera en rördesign utan ventiler som styr flödet. För att få en 

bättre förståelse av processchemat definieras de olika ventiler som ska används i vår 

konstruktionsdesign. 

Bakventil 

Bakventilens huvudfunktion är att förhindra flöde att strömma åt fel håll. Med hjälp av gravitation 

och tryck kan en bakventil styra flödet i efterfrågad riktning. I vår design kommer det att finnas två 

bakventiler. 

 Figur 2. Bakventil (Sarco, 2016). 
Kulventil  
Kulventilen är en vanligt förekommande ventil på grund av sin enkelhet och sitt pris. Det är en kula 
som styrs med ett handtag. 

 
 Figur 3. Kulventil (Rhea, 2011). 
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Säkerhetsventil  

Funktionaliteten i en säkerhetsventil kan uppfattas av namnet. En säkerhetsventil är till för att 

hantera ökning i tryck som kan ge upphov till stora skador på rör/anläggning(-ar). Än viktigare är att 

säkerhetsventilen kan förhindra personskador. Dess uppbyggnad innebär att en fjäder öppnas 

mekaniskt när trycket överstiger ett gränsvärde. 

   Figur 4. Säkerhetsventil (Rhea, 2011). 

 

 

Pneumatisk ventil   
Pneumatisk ventil kan även kallas för pneumatisk påverkningsanordning och är en automatisk ventil 
som styr flödet i de områden som har frekvent strypning. Den här typen av ventiler opererar på 

externa försörjningskällor, som till exempel hydrauliska, pneumatiska eller elkraft.    

  
Figur 5. Pneumatisk ventil.    
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2.3 Fortums projekthandbok 
Syftet med Fortums projekthandbok är att säkerställa investerings- och projektprocessen för Fortum 
Heat Scirkandinavia (Projekthandbok – Reg.nr 270204, 27 maj 2016). Dokumenten är i riktlinje med 
alla projekt som utförs. I alla olika typer av verksamheter har man ett projekt som pågår 
kontinuerligt. Syften med projekten kan variera som nästa avsnitt visar.    
 

2.3.1 Investeringskategorier 
I olika typer av projekt tittar man antingen på ett initieringsbeslut eller ett efterfrågat resultat.  
 
Legislation (L)  
Legislation görs vid en given tidpunkt på grund av lagkrav eller av miljöskäl. Exempelvis vid 
investeringar för mätarbyten, åtgärder för att uppfylla säkerhetsföreskrifter, för att uppfylla 
arbetsmiljölagen eller annan miljölag.  
   
Maintenance (M)  
Maintenance innebär investeringar som avsevärt förlänger livslängden för en befintlig anläggning, 
bättrar på tillgängligheten och/eller minskar framtida drifts- och underhållskostnader. Hit räknas 
också utbyte av anläggningsdelar för att bevara anläggningens prestanda.  
   
Productivity (P)  
Produktivitetshöjande investeringar av existerande anläggningar kan exempelvis vara investeringar 
för införande av nya bränslen, nya pumpstationer med högre kapacitet eller ny produktionskapacitet.  
   
Growth (G)  
Growth avser investeringar som görs för att bygga ny kapacitet, inte ersättning för befintlig 
kapacitet, samt för att ansluta nya kunder i redan befintlig verksamhet. Etablering av nya 
verksamheter som inte samtidigt medför förvärv räknas också som growth.  
 
Acquisition (A)  
Acquisition omfattar förvärv av bolag samt förvärv av hela verksamheter (inkråm), även om det inte 
sker genom aktieförvärv.  
 
I vårt fall är projektet ett maintenance (M) projekt som har som mål att förbättra vattenkvalitén och 
förlänga livslängden hos pannor och all utrustning som vattnet strömmar genom samt att minska 
underhållskostnader (Wood, 2012).  

 

2.3.2 Projekt- och delprocess  
I varje projekt ingår fyra huvudfaser där allt fokus ligger. Varje huvuddel har ett övergripande syfte.  
Huvudprocessfaserna är följande:  
 
Initiera: Börjar med att projektet definieras med en uppdragsbeskrivning.  Ett formellt beslut 
säkerställs och projektet kan påbörjas.  
 
Planera: Ett förtydligande steg där mål, omfattning och krav bestäms. I denna fas vill man 
säkerställa omfattning av resurser, tid och budget med en kontinuerlig överblick av risker och 
kvalitetskrav.  
 
Utföra: Genomförandets praktiska del påbörjas. Parallellt med denna fas pågår en annan process 
som övervakar och styr arbetet mot det önskade målet.  
 
Avsluta: Samtliga aktiviteter färdigställs så att projektet kan avslutas. I praktiken kan vissa av faserna 
pågå parallellt och ibland kan samma fas återupprepas.   
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Integration  
Integration innebär en delprocess som sträcker sig under hela projektets längd. Den är i själva verket 
en upprättningsprocess av de huvudsakliga dokumenten såsom upprättning av uppdragsbeskrivning, 
projektplan, projektgenomförande och anslutning.  
 
Omfattning/Scope  
I denna fas ska krav samlas in. En komplett och korrekt bild av intressenternas krav är avgörande 
för om projektet ska kunna uppnå mål och syfte. En beskrivning av resultat och leveranser är därför 
en viktig del.  
 
Tid  
Tid är det verktyg som styr planeringen i alla typer av projekt. Aktiviteters ordningsföljd 
och aktiviteters resursbehov är en del av denna delprocess. Det gäller alltså att även bedöma 
aktiviteters varaktighet.  
 
Kostnad  
Ett projekts kostnader beräknas utifrån projektplan och offerter samt tänkbara risker som kan öka 
kostnaderna. Ett väl definierat och noggrant beräknat projekt ger bättre uppfattning om projektets 
förestående kostnader inklusive vad för material som krävs under projekttiden. 
 
Kvalité 
Ett projekts kvalitetsplan beskriver vilka kvalitetsprocesser, bestämmelser och eventuella standarder 
som ska följas. Vissa verktyg som kvalitetssäkring (Quality Assurance) och kvalitetsstyrning (Quality 
Control) kan vara till stor nytta.   
 
Personal 
Det gäller att identifiera vilka kompetenser och roller som behövs för att genomföra ett projekt. Det 
är av största vikt att fördela ansvar och att bedöma vad för behörighet, sakkunskap och erfarenhet 
som krävs. 
 
Kommunikation 
En form av kommunikationsplan är väsentlig för att avgöra vilken information som ett projekts 
intressenter behöver samt hur ofta. Hur, när och på vilket sätt en projektledare rapporterar 
projektets status och förändringar till styr- och referensgrupp, bestäms. 
 
Risk 
Risker uppstår jämt i alla typer av projekt. Riskhantering ska planeras och förenklas om det finns en 
strukturerad kommunikationsplan upprättad med projektgruppen. Här ska alla möjliga problem 
kunna diskuteras för att man ska få en så säker process som möjligt. Ett användbart verktyg i 
risksammanhang är när kvalitativa samt kvantitativa riskanalyser utförs. När riskbilden anses vara 
komplett kan förslag på möjliga lösningar tas fram, för att förebygga och förhoppningsvis undvika 
onödiga risker. 
 
Alla nämnda komponenter utgör en komplett bild över hur ett projekt ska genomföras på Fortum 
Värme. En projektledare måste ta hänsyn till de olika vinklar som varje komponent innebär. Det är 
viktigt att särskilja mellan materialistiska risker och risker som kan uppstå till följd av att en 
leverantör får en sen ankomst av material. I följande bild förtydligas hur de olika komponenterna 
hänger samman.  
 



8 
 

 

Figur 6. Underprocesser som ingår i respektive delprocess (Wood, 2012).  
 
 
 
 

 
Tabell 1. Färgindikation på de olika delprocesserna (Wood, 2012). 
 

Bilderna ovan visar hur de olika delprocesserna är kopplade till de fyra huvudkategorierna inom ett 
projekt. 
 
 
 
 

2.3.3 Investeringsprocess  
En investering är anskaffning av en anläggningstillgång som är avsedd att nyttjas i rörelsen under 
minst 3 år, (Forum Värme – Projekthandbok 31 maj 2016). Investeringsprocessen innehåller sex 



9 
 

olika faser som bygger på fem beslutspunkter, vilka kallas för TG (Tollgate) och är numrerade 0-4. 
Varje fas måste gås igenom enligt en checklista som TG-beslutet bygger på.  
   
Faser och beslutspunkter listas nedan:  
Investeringsplanering (fas): innebär att identifiera idéer och behov med ett mål och att jobba mot 
en färdig uppdragsbeskrivning.  
 
TG0 (beslutspunkt): avser att säkerställa att alla förslag uppfyller Fortums krav. En väl beskriven 
projektidé i förväntas i uppdragsbeskrivningen.  
 
Förstudie (fas): går ut på att ta fram initial projektplan, genomföra utredningar enligt 
uppdragsbeskrivningen och att analysera projektets realiserbarhet.  
 
TG1 (beslutspunkt): betyder att säkerställa att förstudiefasen genomförts enligt godkända 
arbetsprocesser. Styrgruppen bedömer lämplighetsgrad för att kunna gå vidare till nästa fas. 
Oklarheter utreds enligt uppdragsbeskrivningen. All relevant information uppdateras i dokument 
och IT-system (DM).  
 
Förprojektering (fas): betyder att planering slutförs inför investeringsbeslut. I förprojekteringen 
ska även projektets effekt och bidrag till övergripande strategiska mål utvärderas.   
 
TG2 (beslutspunkt): medför att ett formellt investeringsbeslut med säkerställande om att arbetet 
följer godkända arbetsprocesser fastställs. Om projektet är lämpligt och redo att gå vidare till 
genomförandefasen beslutas här. Som förväntad projektstatus bör tekniska, affärsmässiga och 
ekonomiska förutsättningar utredas och dokumenteras. All relevant information uppdateras i 
dokument och IT-system (DM).  
 
Genomförande (fas): har som mål att genomföra projektet enligt godkänd projektplan fram till och 
med att driftsättning/provdrift inleds.  
 
TG3 (beslutspunkt): innebär att fastställa om provdrift är godkänd och att Fortum ansvarar för 
driften.  
 
Avslutning (fas): medför överföring av leverans till förvaltning och att slutgodkänna leveranserna 
för att kunna avsluta projektet.  
 
TG4 (beslutspunkt): avser en korrekt avslutning med formellt godkända leveranser samt godkända 
arbetsprocesser. Även att slutaktivera projektet finansiellt. Alla projektrelaterade aktiviteter avslutas, 
inklusive information i det berörda IT-systemet (DM), (Wood, 2012).  
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2.3.4 Dokumentation  
Projektdokumentationen är viktig för att fastställa och bevara verksamhetskritisk information om 
projektet. Följande dokument har en central roll för projektkontraktet: 
 

Dokument DM nr Funktion 

Uppdragsbeskrivning 61481 Projektbeställning. Beskriver projektidé och bakgrund till 
projektet, mål, förväntade leveranser och kända krav och 
risker. 

Projektplan 380 Knyter samman och sammanfattar all projektplanering, 
antingen direkt i dokumentet Projektplan eller genom 
hänvisningar som finns i detta dokument. Används för all 
projektplanering, oavsett projektskede. 

Beslutspresentation 185348 Redovisar projektets affärsmässiga analys. Sammanfattar 
viktiga punkter från projektplanen och fungerar som 
beslutsunderlag vid TG2. För mer detaljerad information 
hänvisas till projektplanen. 

Besluts-PM Enkla 344643 Redovisar projektets affärsmässiga analys. Sammanfattar 
viktiga punkter från projektplaneringen och fungerar som 
beslutsunderlag vid TG2.  

FEK 18026 Vid lönsamhetsanalyser används vanligen den kalkylmodell 
som finns i dokumentet FEK. För ytterligare information 
se Investeringsmanual (DM # 114086). 

Tabell 2. Fortum projekthandbok (Wood, 2012).  

Det finns flera dokument så som EHS relaterad kommunikation, kvalité och personal som inte finns 
med i tabellen ovan. Det betyder inte att de är mindre viktiga utan mer att de är en del av 
dokumenten ovan. Man brukar säga att projektplanen är ett levande dokument som ska uppdateras 
under hela projektets gång.  
 

 
Figur 7. Översikt av vilka dokument som gäller i de olika perioderna (Wood, 2012). 
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2.3.5 Organisation och ledning 
 
Beställare/projektägare  
Den som beställer projektet är beställare och ägare av projektet. I denna roll ingår att identifiera, 
analysera och dokumentera de behov som projektet ska tillgodose.  
 
Projektledare  
Projektledaren ska leda och leverera mot uppsatta mål med avseende på tid, omfattning/scope, 
kvalitet och budget. Rollen innefattar framtagning av tids- och resursplan, beslutspresentation och 
investeringsanalyser. Projektledaren ska leda och styra samt hantera dagliga styrningar och 
rapportera till beställaren samt styrgruppen. En regelbunden statusrapportering och en samordnad 
kommunikation internt och externt är också en del av projektledarens uppgifter. Sist men inte minst 
hanteras säkerhets- och EHS-frågor kontinuerligt där det genomförs risk- och åtgärdsplaner.   
 
Referensgrupp  
En referensgrupp består av tekniska specialister som ger råd i olika tekniska frågor. En 
referensgrupp utses efter behov och tillsätts på initiativ av styrgrupp och/eller projektledare.  
 
Styrgrupp  
Projektstyrning är en av styrgruppens huvudsakliga uppgifter. En styrgrupp brukar bestå av PÄ samt 
exempelvis platschef beroende på projektets storlek. Fokus ligger på att styra arbetet enligt 
investeringsprocessen (TG0–TG4) samt säkerställa projektresurser.  

   
Organisationsbild  

 
Figur 8. Översiktsbild över hela organisationen som är inblandad i projektet, 1 juni 2016. 
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3 Fortum 
Fortum grundas år 1998. Planen är att skapa en ny energigrupp genom att sammanslå Imatran 
Voima (IVO) och det finska oljebolaget Neste Oy. De största delarna består av Neste Oy som 
separeras från Fortum under år 2005, vilket leder till att det bildas ett separat företag vid namn Neste 
Oil.  
 

3.1 Historia 
I början av 1999 börjar nya Fortum bli alltmer effektivt. Verksamheten Imatran Oy ändrar namn till 
Fortum Energi och Värme Oy. Fortum Service Oy och Fortum Engineering Oy sätts i drift år 2000 
och sedan dess har elproduktionens kapacitet ökat med 10% med hjälp av Ensos krafttillgångar och 
Westertal. Redan samma år i oktober startar gasproduktionen i Åsgårdstrand, Norge.  
 
År 2001 tecknas ett avtal med Stockholm stad som uppköps av Birka Energi samtidigt som IVO. 
Transmission Engineering Oy säljs. Senare samma år tilldelas Fortum Petroleum AS en olje- och gas 
licens med 30% stor andel i norra Nordsjön. Under 2002 säljer Fortum sin norska EP till Eni samt 
beställer två nya tankfartyg från Kina. Under samma år lanserar Fortum en ny affärsstrategi för den 
nordiska kraft- och värmeindustrin och säljer sina oljeproduktionstillgångar till Oman.   
 
Fortum lanserar ett effektiviseringsprogram under hösten 2012 med syfte att säkerställa bolagets 
strategiska flexibilitet och konkurrenskraft med stor möjlighet att uppnå de finansiella målen i 
framtiden. Fortum beslutar att investera 500 miljoner euro i ett nytt biobränsle kombinerat med 
värme och kraftverk i Stockholm, samtidigt som även smarta ellösningar lanseras med framgång. Ett 
år senare invigs fem nya produktionsanläggningar i Nordeuropa och två till iRyssland. Stora framsteg 
gällande hållbarhet och säkerhet uppnås under 2013, då Fortum även får en unik utmärkelse för 
innovation från Global District Energy Climate Awards och rankas som ett av de bästa företagen i 
det nordiska indexet. I slutet av 2013 får Fortum fler privatkunder vilket resulterar i att Fortum 
meddelar att det finska nätverket ska säljas, (Fortum, 2016).  
 

3.2 Idag 
Fortum är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus på produktion av el, fjärrvärme, fjärrkyla 
och elförsäljning. Idag har Fortum uppemot 700 anställda och ungefär 1.3 miljoner elhandelskunder 
i Norden, varav omkring hälften finns i Sverige. Fortum erbjuder tjänster till hushåll, stora industrier 
och lokala elbolag. Elen produceras med koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft.   
 
År 2015 uppnår den totala produktionskapaciteten i Sverige 4669 MW. Fortum har totalt 130 
vattenkraftverk i Sverige av vilka dessa kraftverk står för mer än 50% av den el som produceras. 
Därutöver är Fortum delägare i två svenska kärnkraftverk, Oskarshamn och Forsmark. 
 
I Stockholms innerstad samägs Fortum Värme tillsammans med Stockholms stad. Fortum Värme 
producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla. De distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till 
industrier och hushåll. 
 
Fortum Värme har byggt ett nytt biokraftvärmeverk i Värtan Stockholm, med en investering på 
omkring 5 miljarder kronor, som sattes i drift under våren 2016. Den årliga produktionen av el och 
värme motsvarar uppvärmningen av 190.000 lägenheter, (Fortum, 2016). 
 
 
 

3.3 Filosofi 
Fortums filosofi är att öka konkurrenskraften och skapa värde för företagets ägare samtidigt som 
den bidrar till utveckling av samhället på ett hållbart sätt. Det görs genom att hålla jämvikt mellan 
ekonomi, miljöhänsyn och socialt ansvar. Fortum arbetar med mångfald, jämlikhet, rättvist 
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bemötande och rättigheter. Företaget försöker alltid kundanpassa informationen om produkterna 
för att eliminera att det inte säljs energi som kunden inte behöver, (Fortum, 2016).   
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4 Nuläge 
Idag sitter två avhärdningsfilter med en regenereringsfunktion som med hjälp av salt ökar förmågan 
att avhärda. Ett avhärdningsfilters huvudfunktion är att minska hårdheten i vattnet. 
Avhärdningsfiltret har en diameter på 700 mm och en höjd på 2000 mm. Filtren kan klara av ett 
flöde på 20 m3/h. Vidare går vattnet till en vattencistern (MAVA) med ett högre tryck och högre 
temperatur så att vattenånga bildas. I samma tank doseras vattnet med ammoniak för att minska pH-
värdet och stabilisera konduktiviteten. 
 

4.1 Problemdefinition 
I början av 2016 bestämmer Fortum sig för att analysera provtagning internt istället för att ta hjälp 
av WaterTech. En vattenanalys som gjordes av WaterTech visade olika provtagningar från STG1, 
STG2, PVG11, PVG12, PVG13 och matarvattentanken. Vattenproverna från PVG11 och PVG12 
såg mörka ut och vattenprovet hos STG2 var brun. Färgerna indikerade en hög nivå av metallrester. 

Figur 9. Provtagning.    

 
Användning av fjärrvärmevattnet kan vara problemets huvudlösning. Det innebär att man kopplar 
matarvattentanken till fjärrvärmesystemet och använder fjärrvärmevattnet istället för det avhärdade 
stadsvattnet. Fjärrvärmevattnet har passande värden för ändamålet. 
 

4.1.1 Lidingö VV 
Lidingö VV är en anläggning för det centrala fjärrvärmenätet som ligger i Stockholmsregionen. 
Lidingö VV består av tre oljepannor om 3 x 30 MW där pannorna är kopplade till en 100 meter hög 
skorsten. Allt vatten roterar och sedan fortsätter processvattnet strömma till en separata cistern med 
volym om  ca 400 m3. Vattenförbrukningen på Lidingö VV beräknas vara 21 000 m3 /år.  

 

4.2 Benchmark  
Idag är benchmark ett avgörande verktyg för att sikta, utveckla och förbättra verksamheter och 
produkter utifrån. I vårt fall har vi genomfört en benchmark på Lidingö VV. Dessutom har en 
dialog förts. Utbyte av dokument- och bildmaterial samt ett besök till Akalla VV har gjorts enligt 
rekommendation av drift- och kemiingenjören på Lidingö VV. Akalla VV fungerar som 
stödanläggning av fjärrvärmeproduktion och -distribution. Anläggningen består av tre 
hetvattenpannor, en lågtryckspanna, en MAVA och två avhärdningsfilter.  
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Målet var att få en uppfattning om pannvattenprocessen samt spädmatningen av fjärrvärmevattnet. 
Med tanke på att Akalla VV har en liknande typ av pannor och en relativt ny konstruktion av nya 
avhärdningsfilter (2001) är de mycket lämpliga för vårt ändamål. Det är viktigt att notera att de AVH 
som finns på Akalla VV är nyare än de AVH som finns på Lidingö VV. Akalla VV har ett nyare 
styrsystem samt en mer detaljerad process som ingår i mjukvaran i kontrollrummet.  
 

 
Figur 10. Processchema från kontrollrummet.   

  
Bilden ovan togs från Akalla VV:s kontrollrum. Bilden visar hur vattenflödet har tre olika alternativ 
beroende på efterfrågat behov.  
 
De olika alternativen är följande:  
 
• FJV till MAVA  
Det första alternativet är den gröna linjen som syns på bilden. Det här alternativet innebär att man 
spädmatar FJV till MAVA utan att filtrera vattnet då vattenkemin är väl anpassad till att fylla MAVA 
och vidare till pannorna.  
 
• FJV till FJV  
Detta alternativ är ett hjälpmedel som Hässelby VV kräver ifall ett läckage sker i FJV-nätet som 
påverkar vattnets renhet. Då behövs ett förbehandlingssteg innan det går vidare.  
 
• Råvatten till MAVA    
Sista alternativet är att avhärda råvatten via AVH 1 och senare via AVH 2. Därefter matas vattnet 
vidare till MAVA.  
 
Andra parametrar som är värda att notera är att det sker en kontinuerlig analys av olika värden, som 
till exempel vattnets hårdhet (dHo), pH-värdet, konduktivitet (mS/cm) och tryck (Bar). Det sker 
också en mätning av flödet samt temperaturen som visas i figur 10.  
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5 Konceptframtagning 
I början av examensarbetet fick vi en introduktion på Fortum Lidingö VV. Under denna 
introduktion fick vi följa flödet på pannvattnet från början till slut, för att få en uppfattning om hur 
systemet fungerar. Sedan fick vi närvara på ett par måndagsmöten som Fortum brukar ha för att 
uppdatera personalen om driftstatus.  
 
Projektet delades upp i fyra faser med olika tidsplaneringar, där förprojekterings fasen var den 
största. Vi har fått anordna många möten med olika personer som berörts av projektet för att 
säkerställa att allt nödvändigt underlag fanns. När rätt lösningsförslag hade valts och 
rekommenderats med rätt design sammanställdes samtliga underlag för genomförandet. 
 

5.1 Analys 
Här analyseras möjliga risker som kan inträffa under genomförandet samt kalkylen till valt 
lösningsförslag. 
 

5.1.1 Riskanalys EHS 
Första steget med EHS var att skapa en analysgrupp, där det kontrollerades huruvida medarbetarna 
hade tillräcklig kunskap för att utföra ett dylikt arbete. Medarbetarna var även tvungna att kunna ta 
hänsyn till de risker som förelåg. Deras kunskap och erfarenhet var mycket värdefulla för oss. Ifall 
gas eller brandfarliga vätskor berörs bör berörd föreståndare kopplas in som stöd. Även 
skyddsombud ska tillfrågas att delta i en riskanalys. Vi planerade att genomföra riskanalysen genom 
att besöka den berörda platsen. Där på plats började vi identifiera alla potentiella risker som 
eventuellt kunde uppstå.  
 
Följande risker identifierades (appendix 2)  

 Trångt utrymme  

 Samordning  

 Kommunikation  

 Ensamarbete  

 Kapning och sågning  

 Svetsning och heta arbeten  

  
Varje risk bedöms med avseende på sannolikhet och konsekvens där ett värde mellan 1 och 4 anges. 
Värdet för sannolikheten att en händelse inträffar multipliceras med värdet för konsekvensen av 
händelsen. Riskvärdet kan anta ett värde mellan 1 (ofarligt) och 16 (extremt farligt).  
 
Riskhantering är till för att arbetas igenom systematiskt. Målet är att maximera de positiva effekterna 
och att minimera de negativa. En risk är en slags osäkerhet som kan påverka projektmålet positivt 
eller negativt. Varje risk uppstår på grund av en eller flera orsaker och kan leda till flera 
konsekvenser. Vissa osäkra parametrar kan förutses medan andra är okända. De parametrar som kan 
förutses ska dokumenteras i handlingsplanen.  
 

5.1.2 Kalkyl 
Tre olika lösningsförslag presenterades för att uppfylla målen med att uppnå den efterfrågade 
vattenkvalitén. Det första förslaget var att köpa ett nytt avhärdningsfilter med en kostnad på upp till 
3 Mkr. Efter några undersökningar och analyser ansåg vi dock att en sådan lösning inte skulle vara 
lönsam. Utöver att det är väldigt dyrt att anskaffa ett nytt avhärdningsfilter kvarstår dessutom risken 
att ett liknande problem uppstår i framtiden.  
 
Den andra lösningen var en RO-anläggning (Reverse Osmosis) som skulle gå ut på att man med ett 
tryck låter vattnet passera genom ett halvgenomsläppligt membran. Dessutom kräver en RO-
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anläggning ett avhärdningsfilter som förbehandlingssteg. Utöver eventuella kostnader för ett nytt 
avhärdningsfilter är nackdelen med en RO-anläggning att vattnet blir för rent, vilket leder till att 
uppvärmningen av vattnet tar längre tid. 
 
Vi valde lösning nummer tre som innebär att man spädmatar från fjärrvärmenätet. Dels för att 
vattnet då har rätt värden på konduktivitet, pH och framför allt hårdhet. Dels för att det är en 
betydligt billigare lösning i jämförelse med de övriga lösningarna. Kostnaden för lösning tre kommer 
att ligga på maximalt 0,5 Mkr. Utöver kostnaden kommer temperaturen på fjärrvärmevattnet att 
spara energi. Det behövs inte lika mycket el för att värma upp vattnet i matarvattentanken och 
således kommer lönsamheten att öka allteftersom.  
 

Tabell 3. Kalkylberäkning i procent.      
 

Tabellen ovan beskriver de olika procentuella andelarna av budget, säkerhetsgrad och 
upphandlingsform. 
 
Med tanke på att vattenkvalitén inte uppnår målen så kommer det att leda till haveri och där 
kommer underhåll behövas allt oftare. Lönsamhetsberäkningen tar mest hänsyn till risken för att 
pannorna havererar. På detta beräknar vi investerings- och haverikostnaderna som en sannolikhet. 
Lönsamheten ligger i att skydda pannorna samtidigt som man då minskar risken för haveri och 
underhåll behöver inte genomföras i lika stor utsträckning.  
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5.2 Val av lösning 
Efter besöket till Akalla VV blev det mycket tydligt vilken typ av teknisk lösning som lämpar sig bäst 
till Lidingö VV och dess problematik med pannvattnet. Enligt Akallamodellen som visades under 
benchmarking valde vi att studera alternativ ett som är FJV till MAVA. En sådan lösning kan 
anpassas till Lidingö VV med ett antal justeringar. Det finns även ett FJVR- rör med blindfläns i 
filterrummet, som kan monteras direkt. En tydlig bild av hur rören kommer att placeras i 
filterrummet finns (Appendix 3).  
 
En av de mekaniska utrustningar som den tekniska lösningen består av är ett mekaniskt filter. Filtret 
har en viktig funktion att filtrera bort allt som är större än 1 mikrometer. Varför man behöver ett 
mekaniskt filter då FJV redan är mycket rent har att göra med att underhåll sker i olika delar på 
fjärrvärmenätet, vilket ökar risken för att vattnet erhåller olika partiklar med olika storlekar. Med ett 
mekaniskt filter vill man därför säkerställa att inga föroreningar hamnar i matarvattentanken och 
sedan vidare in i pannan.  
 
Flödesmätare är viktig för att kunna kontrollera bland annat vattenkonsumtion. Dels för att kunna 
upptäcka möjliga läckage i systemet och dels för att planera olika typer av operationer, som 
exempelvis underhåll efter flödesmängd. Detsamma gäller för tryckmätare som till exempel indikerar 
då filtrets behov av rengöring ökat trycket på grund av igensättning.  
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6 Koncept 
I det här avsnittet presenteras samtliga ritningar och tekniska lösningar som tagits fram tillsammans 
med Fortum. Lösningen består av en kombination av olika ventiler, ett patronfilter, två tryckmätare, 
en flödesmätare samt ett antal förminskning tillägg ( reducer) .  
 

6.1 Ritning 

 
Figur 11. Konstruktionsdesignen på röret som ska monteras från FJV-retur till MAVA.  

 
På bilden ovan kan man se de olika komponenter som vår tekniska lösning består av. Vattnet 
spädmatas från fjärrvärmereturnätet till matarvattentanken genom röret. Flödet passerar genom en 
bakventil som förebygger ett flöde åt motsatt håll. Därefter följer två kulventiler där den första 
kontrollerar flödet genom hela röret och den andra fungerar som en säkring till den första ifall den 
skulle komma att sluta fungera. Vid reparation eller utbyte av den första ventilen används den andra. 
Därpå kommer en lokal flödesmätare vars enda uppgift är att kontrollera flödet på plats och därför 
inte skickar informationen vidare till kontrollrummet. En kulventil följer härnäst, som har som 
uppgift att kontrollera flödet. Efter detta kommer en tryckmätare, en strypare för att minska 
rördiametern, ett patronfilter samt ytterligare en tryckmätare. Tryckmätaren finns lokalt belägen och 
har till uppgift att läsa av tryckskillnaden före och efter patronfiltret. Ifall blockering skulle uppstå 
larmar den. En kulventil följer på tryckmätaren samt en pneumatisk ventil vars uppgift är att 
kontrollera flödet från kontrollrummet. Därefter följer en säkerhetsventil som stabiliserar plötsliga 
ökningar i trycket och slutligen kommer ytterligare en kulventil. 
 
Bilden visar att det finns en justering på befintligt huvudrör, från avhärdningsfiltret till 
matarvattentanken, det vill säga en bakventil och en pneumatisk ventil för att möjliggöra en on-/off- 
funktion. Kulventilen gör det möjligt att underhålla/byta komponenter. Justeringen på huvudröret 
är nödvändigt ifall FJV-försörjningen inte är tillgänglig och mer avhärdat råvatten behövs till 
matarvattentanken. 
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6.2 Processchema 
 

Nedan visas ett processchema som visar avhärdningsfilter, dosering, MAVA, ånga och provtagning 
på Lidingö VV. Processchemats molniga markering visar var röret monteras i anläggningen.  
 

 
Figur 12. Processchema på Lidingö VV.  
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7 Diskussion 
 
I diskussionen kommer olika delar av projektet att tas upp exempelvis svårigheter, funderingar, 
eventuella problem med mera. Avslutningsvis kommer vi att diskutera vad vi lärt oss av det här 
arbetet. 
 
Examensarbetet började med ett möte där vi och PÄ kom överens om tidsplan, tillvägagångssätt och 
några förbättringsförslag. En kort presentation av Fortums projekthandbok hölls där beskrivning av 
projektets struktur klargjordes. Därefter introducerades de personer som på ett eller annat sätt skulle 
komma att bidraga till projektet. Alla erhöll var sitt ansvarsområde vilket fick till följd att en del 
intressanta synvinklar togs upp. 
 

7.1 Genomförande 
Projektet har genomgående varit mycket intressant. Kommunikation har skett genom möten, besök 
och mail. Vi började med att utreda vilka parametrar vi hade på vattnet för att därefter besluta vilken 
typ av teknisk lösning som krävdes. Genom ett möte med specialist i vattenkemi fick vi en klar bild 
över vilka olika möjligheter och begränsningar vi stod inför. Vi rekommenderades att besöka Akalla 
VV. Utifrån besöket, då vi studerade hur ett liknande Akalla VV behandlar pannvattnet, fick vi 
större förståelse för projektet ifråga. En muntlig rapportering med hänvisning till bilder och schema 
redovisades för PÄ. Efter det bestämde vi oss för att planera ett besök till Lidingö VV med 
specialisten i vattenkemi, för vidare uppfattning av system och vattenflöde. Under besöket på 
Lidingö VV träffade vi ansvarig driftingenjör som diskuterade med och delgav oss olika parametrar 
som måste tas hänsyn till. Parametrarna var bland annat tryckskillnad, pH-värde, ammoniakdosering 
och temperaturskillnad. Därefter hölls ett möte med vår krav- och referensgrupp där alla 
tillsammans för första gången fick diskutera möjliga för- och nackdelar med de olika lösningarna. 
Den lösning som vi slutligen valde bestämdes på detta möte. 
 
Vid nästa möte med krav- och referensgruppen presenterade vi vår uppföljning av det vi gjort 
dittills. Under mötet framkom att vi skulle komma att behöva hjälp med konstruktionen av röret. 
Ett nytt möte med konstruktörer, PÄ och oss hölls där Fortums krav på konstruktionen 
diskuterades mer i detalj. Ett av Fortums generella krav var att det skulle finnas två kulventiler i 
början och slutet av röret för att öka säkerheten samt underlätta underhåll och reparation. Med 
tanke på att FJV-trycket kan variera behövdes en reglerventil. Dock upptäcktes det att reglerventil 
redan fanns i anslutning till rörnätet och därför inte behövdes införskaffas. 
 
Ett annat möte med skyddsombudet hölls. Vi redogjorde för vår riskanalys och skyddsombudet 
kontrollerade vårt arbete. Skyddsombudet gick igenom de rutiner som måste göras innan 
genomförandefasens början. Exempel på rutiner som kom fram under vår dragning var om själva 
byggkonstruktionen och hur man skulle komma att hantera de olika stegen i 
byggmonteringsprocessen.    
 
Ett besök till Lidingö VV för inspektion av befintliga AVH samt uppskattning av filtrens livslängd, 
tillsammans med ansvarig mekaniker, bestämdes. Vi blev rekommenderade att inspektera ett AVH i 
taget för att inte medföra större processer i anläggningen. Om båda filter skulle vara ur funktion 
kommer inget rent vatten alls att strömma till MAVA. Om man däremot pauserar det ena filtret 
medan det andra är i drift påverkas inte processen. Efter ungefär två veckor besökte vi Lidingö VV 
igen för att inspektera det andra filtret.   
  
Mellan första och andra inspektionen var vi dels i kontakt med en konsult angående el- och 
styrkonstruktionsunderlag för vår design och dels i kontakt med en annan konsult angående vår 
dokumentation. Samtidigt tog vi även kontakt med en programmerare på Fortum för att undersöka 
möjligheten om programmering för de olika ventilerna skulle kunna fungera eller huruvida ventilerna 
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skulle vara lokalt styrda. Vi fick reda på att de flesta ventiler som befinner sig i filterrummet är lokalt 
styrda och att det därför skulle komma att bli mer komplicerat att programmera ”in” dem i 
huvudkontrollskärmen i kontrollrummet. Dock tog vi fram funktionsbeskrivning av de olika 
ventilerna och de olika sekvenserna, som underlag till programmeraren. Tyvärr hann vi på grund av 
tidsbegränsning inte med att arbeta fram ett komplett elunderlag eller en färdig plan för 
programmeringen.  
 
 

7.2 Lösningskoncept 
Planen var att ett rör med en reglerventil skulle installeras från FJVR till MAVA:s huvudrör. 
Emellertid upptäckte vi i ett senare skede att en sådan reglerventil redan fanns monterad på MAVA:s 
huvudrör. Det medförde att kostnader för såväl arbete som tid besparades.   
 
Användningen av FJVR för att mata till matarvattentanken var ett utmärkt val. FJVR:s matning 
skulle användas som normalläge. Lösningen som valdes var en mycket bra lösning då den sänkte 
kostnaderna. Ändå kunde den inte belastas helt och hållet. FJV:s vattenförsörjning från Värtaverket 
var inte till 100% kontinuerlig. En alternativ vattenförsörjning behövdes med tanke på att ett par 
incidenter hade inträffat tidigare då en pump hade slutat att fungera. Detta medförde att en veckas 
arbete gick åt till att fixa pumpen . Ett av kraven var att en alternativ försörjning till FJV alltid fanns 
för driftsäkerhetens och drifttillgänglighetens skull. Därför ansåg vi att en alternativ lösning 
behövdes för att slippa ett totalt stopp under reparationstiden. Vår alternativa lösning innebar att 
använda de befintliga AVH-filtren. De hade, som tidigare nämnts, besiktigats under 
kemiavdelningens närvaro och då bedömts som hållbara och användbara som alternativ lösning 
uppemot 10-15 år. Diskussioner om när projektet skulle komma att genomföras hölls med 
referensgruppen. Beslutet blev att projektet skulle genomföras under den period då temperaturen 
inte understiger 0oC.  
 
För att säkra kvalitén genomfördes en kvalitetssäkring. Kraven från krav- och referensgruppen hade 
samlats in vid möten och genomgångar av förfrågningsunderlag och anbud. I krav- och 
referensgruppen ingick representanter för drift, underhåll, vattenkemi samt el- och styrteknik. Allt 
arbete dokumenterades enligt ATB. Granskning av våra tekniska dokument och teknikval 
genomfördes av krav- och referensgruppen. Vi kände en viss oro för att missa något viktigt 
underlag, under projektets gång. Därför blev kvalitetssäkringen ett väldigt viktigt moment för oss 
eftersom det då kontrollerades att all nödvändig dokumentation hade bifogats.   
 
När varje nytt beslut gällande projektet togs var det av överordnad betydelse att vi uppdaterade var 
och en som var medlem i referensgruppen. Referensgruppens deltagare var mycket upptagna. 
Således gick mycket tid åt till att möta upp olika medlemmar från olika avdelningar för att uppdatera 
dem om och gå igenom viktiga beslut. Tiden begränsade oss och den berörda organisationen 
mycket. Ändå vill vi explicit uttrycka att projektet har varit intressant och lärorikt inte minst för att 
mycket stor del har handlat om kommunikation och samarbete. Vi har grundligt fått erfara hur ett 
reellt projektarbete genomförs och verkställs. En gedigen erfarenhet som vi är tacksamma över och 
känner att vi kan ta med oss i vårt framtida yrkesliv.   
 
  



25 
 

8 Slutsats 
Fortums VV förser Lidingö med fjärrvärme med en kapacitet på 100 MW. Huvuduppgiften med 
vattenrening är att rena vattnet genom att minska hårdheten och neutralisera pH-värdet och 
konduktiviteten. Detta gjordes innan vårt projekt genom att låta vattnet strömma genom två 
avhärdningsfilter och sedan vidare till MAVA. Befintliga avhärdningsfilter hade varit i drift sedan 80-
talet och bedömdes vara dyra i drift med höga underhållskostnader. De levererade även undermåliga 
värden på vattenkvalitén. Detta problem tyckte vi oss komma tillrätta med genom att leverera en 
komplett teknisk lösning som omfattades av en design där ingen rivning inkluderades. Vår tanke var 
att använda FJVR-ledningen, som tillfälligt spärrar av med en fläns, för spädmatning av 
fjärrvärmevattnet vidare till MAVA. På vägen dit  filtreras vattnet med hjälp av ett mekaniskt filter.  
 
En konstruktionsdesign inkluderades i den tekniska lösningen tack vare gott samarbete med Fortum 
och en konsult. Designen granskades av krav- och referensgruppen där allt från tekniska dokument 
till teknikval undersöktes och bedömdes för såväl hållbarhet som lönsamhet. Genom att vattnet är 
tänkt att spädmatas från FJVR-ledningen till MAVA, ska det passera ett mekaniskt filter, vilket 
kommer att säkerställa att vattenkvalitén uppnår kraven. Lösningen beräknas vara i drift efter 
sommaren 2016. Med denna metod kommer lönsamhet förväntas uppnås då personalbehov, 
underhåll och risk för haveri torde reduceras.  
 
 
De avhärdningsfilter som redan fanns, inspekterades av en mekaniker på Fortum, samtidigt som vi 
närvarade. Det bekräftades av kemigruppen att filtren skulle vara hållbara under en tidsperiod om 
mellan 10 och 15 år. Följaktligen hade vi därmed säkerställt en backup om ett fel skulle inträffa i den 
nya tekniska lösningen. Avhärdningsfiltren planeras sättas i drift vid nästa  underhåll. På så sätt 
slipper anläggningen ett onödigt driftsstopp, vilket skulle komma att medföra stora och onödiga 
förluster för företaget. 
 
Bortsett från att vi inte kommer genomföra några mätningar och undersökningar efter att 
anläggningen satts i drift med den nya tekniska lösningen, anser vi med ett enat beslut att lösningen 
som vi i samarbete valt, är det mest relevanta förslaget bland övriga 
 
 

8.1 Rekommendation 
 
Vi vill framhålla att vattnets riktvärden från FJV-nätet är mycket lämpliga. Värdena är till och med 
bättre i jämförelse med det avhärdade vattnet. Vi vill starkt rekommendera Fortum att använda vår 
tekniska lösning. I och med den genomgår vattnet en rad olika reningsbehandlingar såsom EDI 
(Electrode ionizer), RO-anläggningar samt avhärdningsfilter och blir följaktligen renare. Dessutom 
ger lösningen ett billigare, mer effektivt och lämpligt alternativ än de andra lösningarna som 
påtalades i initialskedet av projektarbetet.  
 
Om Fortum väljer att gå vidare med vår tekniska lösning och därefter bygger färdigt och påbörjar 
den slutliga fasen med att analysera processen, vill vi poängtera att det är viktigt att ha koll på 
konduktiviteten. Med tanke på att vattnet är väldigt rent föreligger en liten risk att konduktiviteten 
blir för låg och då krävs det ett doseringssteg för att höja konduktivitetsvärdet. 
 
Vid de två inspektionstillfällena, då vi granskade de befintliga avhärdningsfiltren, kom vi tillsammans 
med kemiavdelningen fram till att dessa filter är hållbara i 10-15 år framåt. Därför rekommenderar vi 
Fortum att använda de befintliga avhärdningsfiltren, som en alternativ lösning vid underhåll av den 
nya lösningen, för att undvika ett totalstopp i systemet. 
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Appendix  
 

Appendix 1 
 
 
Tabellen nedan visar de efterfrågade värdena på vattnet för att uppnå målet. 
 

  
  

Parameter  Matarvatten Pannvatten 

Domtryck [bar]  <20 <20 

Material i systemet  Cu Fe  

pH  9,0-9,3 9,2-9,4 10,8-11,5 

Konduktivitet [µS/cm]  Anläggningsspecifikt <6000 

Hårdhet [°dH]  <0,005 <0,005  



 

Appendix 2 
 
  



 

Appendix 3 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Appendix 4 
 
Det ingår följande dokument i denna rapport: 
 

 Lista på alla material så som ventiler och dess specifikationer. 

 Prislista på material som kommer användas vid utförandet av den tekniska lösningen. 

 Ritningar på det berörda rummet med mått. 
 
Dessa dokument är klassificerade som intern information hos Fortum och det är därför inte tillåtet 
att publicera dessa. 
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