
Ö rtoftaverket minskar utsla ppen av 
tungmetaller 

Många tungmetaller är giftiga för djur och växter när de förekommer i för höga halter i miljön. 

På Örtoftaverket har tungmetallutsläppen varit låga, bara några procent av de tillfälliga 

begränsningsvärden som miljödomstolen satt. Med en ny produkt i rökgasreningen har de ändå 

lyckats minska sitt utsläpp markant jämfört med tidigare år - som en bonus sänktes även 

produktkostnaderna. 

Örtoftaverket är ett kraftvärmeverk som ligger i Skåne och ägs av energibolaget Kraftringen. Där eldas 

trä och andra biobränslen för att värma vatten till fjärrvärme, men även för att producera el. I bränslet 

finns bland annat små mängder tungmetaller som därmed kommer in i anläggningen. En av metallerna 

är kvicksilver, och det var mot den som undersökningen riktades. För att fånga upp kvicksilvret innan 

det släpps ut via vattnet testades en ny produkt i reningen av rökgaser, och resultaten var tydliga. När 

driften och doseringen var stabil sänktes kvicksilverhalten till mindre än 3 % av vad den hade varit för 

de föregående två åren, trots att man under dessa år legat långt under sina tillfälliga begränsningsvärden 

för utsläpp. Att man dessutom sparade in flera hundra kronor per dygn med den nya produkten var en 

ren bonus. 

Den produkt som hittills har använts i Örtoftaverkets rökgasrening är släckt kalk, men nu testades 

istället en blandning av aktivt kol och ytförstorad släckt kalk – Sorbacal
®
 SP/AC. Aktivt kol kan fånga 

upp kvicksilver och har i andra undersökningar visat sig vara effektiv även mot andra tungmetaller. 

Släckt kalk används för att fånga upp vissa sura ämnen, till exempel svaveldioxid som bland annat 

bidrar till försurning i miljön. När kvicksilvret och svaveldioxiden har fångats upp kan kol- och 

kalkpartiklarna filtreras bort från resten av rökgasen via ett textilfilter, ungefär som när kaffesumpen 

stannar kvar i ett kaffefilter medan vätskan rinner igenom. Fördelen med att använda ytförstorad släckt 

kalk jämfört med den vanliga är att mer av föroreningarna fastnar per kilogram produkt. Man behöver 

alltså inte tillsätta lika mycket tillsatsmedel i reningen.  

Tack vare att man kunde minska mängden av produkt som doserades jämfört med tidigare kom flera 

miljömässiga vinster på köpet. Mindre avfall bildades, så mindre mängd behövde deponeras. Även färre 

lastbilstransporter skulle behövas per år för att frakta produkten och avfallet till och från Örtoftaverket. 

Baserat på resultat från andra undersökningar är sannolikheten stor att utsläppshalterna av flera 

tungmetaller utöver kvicksilver sänktes, även om detta inte undersöktes närmare i denna studie.  

Liknande typ av rening genom släckt kalk finns på många andra av Sveriges förbränningsanläggningar. 

Vissa anläggningar med kvicksilverrikt bränsle använder redan aktivt kol för att rena sina rökgaser, men 

de har vanligtvis en separat aktivt-kolbehållare som kräver särskild klassificering. Blandprodukten 

Sorbacal
®
 SP/AC kan däremot användas i samma typ av behållare som den släckta kalken så länge 

andelen aktivt kol är under 35 %. Detta innebär att flera förbränningsanläggningar vid byte av produkt 

skulle ha möjlighet att sänka både sina kvicksilverutsläpp och sina kostnader utan att behöva byta sin 

utrustning. 


