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Avloppsreningsverk är inte OPSIS största marknad, men våra 
produkter fungerar utmärkt även i de miljöerna. I det här numret av 
OPSIS-nytt gör vi ett återbesök på danska Mølleåvœrket för att ta 

reda på hur anläggningen är uppbyggd, och särskilt då förstås hur 
förbränningsprocessen med sin fluidiserade bädd fungerar.  

Läs mer på sidorna 4-6.
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Bästa OPSIS-vänner!

För senaste nytt om OPSIS följ oss 
gärna på:

Vi har vidtagit en rad åtgärder 
för att minska spridningen av det 
rådande coronaviruset. Samtidigt 
har vi rutiner och medarbetare på 
plats för att fortsätta leverera våra 
tjänster utan avbrott. 

Vi följer utvecklingen av 
coronautbrottet kontinuerligt och 
har beredskap för att minimera 
risken för smittspridning. Vi följer 
de riktlinjer som ges av de nordiska 
myndigheterna. 

Våra medarbetare har fått information om hur de ska undvika smitta 
och de är uppmanade att stanna hemma om de känner minsta 
infektionssymptom.

Vi har ett ordentligt lager av delar så alla system kommer att kunna köra 
som vanligt.

Vår personal är tillgänglig enligt följande:

• Våra serviceingenjörer utgår från sina respektive hem och utför service 
som vanligt. Vår servicepersonal som normalt jobbar utanför Norden finns 
också tillgängliga.

• Vår säljpersonal och administrativa personal arbetar hemifrån och är 
anträffbara via telefon och e-post som vanligt.

• Vår produktions- och logistikpersonal fortsätter arbeta på plats i 
Furulund, men vi har vidtagit åtgärder för att reducera smittspridning. 

Vi hoppas och tror att allt kommer att rulla på som vanligt trots 
coronapandemin. När vaccinet kommer vet ingen, men vi hoppas att det 
inte dröjer alltför länge.

Spännande uppdrag i Säffle
OPSIS driver mätstationer 
för luftkvalitetsmätning i olika 
kommuner i Sverige under namnet 
OPSIS Monitoring Services, OMS. 
De parametrar som övervakas 
och rapporteras är bl.a. NO2, SO2, 
PM10, PM2.5, O3 och bensen.

Under våren kommer OPSIS första 
privat upphandlade mätstation att 
tas i bruk. Det är pappersbruket 
Nordic Paper i Säffle som kommer 
att mäta SO2 i anslutning till sitt 

Pappersbruket Nordic Paper i Säffle.  
Foto: Nordic Paper

industriområde. "Det är jättekul. 
Marknaden utvidgas och fler 
än kommuner börjar se fördelar 
med OPSIS mättjänst" säger Ulf 
Gustavsson som är OMS-ansvarig.
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HALLÅ STEFAN!

Hur känns det i din nya roll som projektansvarig?
Jag kommer in i rollen vid en tidpunkt när det hopar sig med 
många projekt på en gång. Det handlar i nuläget om fyra 
olika projekt hos Stockholm Exergi (Högdalen), och sedan 
ett par veckor ytterligare ett hos Inovyn i Stenungsund. Så 
det har varit och är fortsatt ganska hektiskt. Därför har jag 
egentligen inte hunnit tänka efter så mycket kring min nya roll 
utan det har mera handlat om att få saker och ting utförda 
i tid. Men generellt sett så känns det förstås väldigt positivt 
och jag ser framåt i tiden med tillförsikt.

Hur ser din agenda ut framöver?
Just nu sker det en hel del dokumentationsarbete till 
kunderna. Sedan kommer installationerna av tidigare 
nämnda projekt att ske och då räknar jag med en hel del 
uppföljningsarbeten. Det blir allt som oftast små justeringar under installationsfasen för att slutresultatet skall bli 
så bra som möjligt.

Händer det något spännande? 
Jodå, installationerna av de nya DX100-systemen (dioxinprovtagare) och THg-systemet hos Stockholm Exergi 
är både omfattande och spännande. Här byggs det också ett helt nytt mätplan i skorstenen för THg-systemet. 
Båda dessa installationerna blir bra referenser att använda i framtiden.

Hur ser du på framtiden?
Med tillförsikt. Jag ser möjligheter att utveckla min roll som projektansvarig och hoppas kunna vidareutbilda 
mig inom projektledning. Sedan har jag även mina funderingar kring möjligheter att utveckla projektarbetet som 
sådant inom OPSIS.

Vårt Skandinavien-team har på senare tid expanderat och arbetsuppgifterna har omfördelats. Detta för 

att ännu bättre kunna tillgodose våra kunders behov och möta framtida utmaningar på bästa möjliga sätt. 

Tidigare säljansvarig för Region Väst, Stefan Torkelsson, har numera en ny roll som projektansvarig för hela 

Skandinavien. Vi ställde några frågor till Stefan. 

Stefan Torkelsson är 
ny projektansvarig 
för Skandinavien.

OPSIS kalibreringslaboratorium är nu ackrediterat av SWEDAC enligt 
den förnyade standarden SS-ISO/IEC 17025:2017. Jämfört med förra 
versionen läggs större fokus på bl.a. beslutsregler, processorienterat 
arbete, opartiskhet och riskbaserat tankesätt. Vi har stärkt vårt 
ledningssystem för att möta de nya kraven i standarden. 

Vårt kalibreringslaboratorium har varit ackrediterat sedan 1994. 
Vi är stolta över att vi även framöver kan erbjuda kvalitetssäkrade 
ackrediterade kalibreringar av våra mätsystem, både på vårt laboratorium 
och i fält. 

Vårt nya ackrediteringscertifikat finns på vår hemsida www.opsis.se. Mer 
information finns också på SWEDAC:s hemsida www.swedac.se, välj 
”Sök efter ackrediterade organisationer” och ange ”OPSIS”.

Fortsatt god kvalitet med förnyad 17025-ackreditering
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Av: Bengt Löfstedt

foto: MøLLeåvœrket, ULf stAvAre

Mølleåvœrket 
– i fin miljö för bra miljö

I OPSIS-nytt nr 3 2019 ställde vi några frågor till Mette Sønderup på Mølleåvœrket vid Kongens Lyngby norr 

om centrala Köpenhamn. Frågorna gällde anläggningens förbränningsugn där OPSIS-utrustning mäter utsläpp 

av föroreningar till luft, men Mølleåvœrket är i första hand en avloppsreningsanläggning och det finns mycket 

mer att berätta om verksamheten. Häng med på en ”djupdykning i ämnet”, om än på behörigt avstånd!

Avloppsreningsanläggningen 
Mølleåvœrket är naturskönt beläget 
vid västra änden av den stora 
parken Dyrehaven norr om 
Köpenhamn, känd för sina hjortar 
och för det kungliga jaktslottet 
Eremitaget, och även listad av 
UNESCO som ett världsarv.

I lokalsamhällets tjänst

Själva Mølleåvœrket lär inte nå 
UNESCOs världsarvslista, men 
det är ändå en prydlig och välskött 
anläggning med intressant teknik. 
De som arbetar där är anställda 
av Lyngby-Taarbœk kommun 
genom dess servicebolag Lyngby-
Taarbœk Forsyning A/S. Verket ägs 
förutom av denna kommun även av 
närliggande Gladsaxe, Rudersdal 
och Gentofte kommuner, och 
betjänar ca. 130 000 innevånare. 
Under dagar utan nederbörd 
tar verket emot 18-22 000 
kubikmeter avloppsvatten som 
utgör en blandning av dagvatten 
från öppna ytor och spillvatten 
från hushåll. Vid nederbörd kan 
mängden avloppsvatten öka till det 
mångdubbla och för att hantera 
detta finns det buffertar på vattnets 
väg mot Mølleåvœrket. De som 
ansvarar för avloppsnätet arbetar 
också med att införa separata 
ledningar för spillvatten, dagvatten 

från smutsiga ytor som vägar, 
och rent dagvatten. Den senare 
fraktionen är tillräckligt ren för att 
inte behöva passera Mølleåvœrket, 
och därmed kan man ytterligare 
undvika överbelastningar av 
anläggningen.

Förbättringar

Det ursprungliga Mølleåvœrket 
byggdes på slutet av 1950-talet 
med den tidens teknik för att 
rena avloppsvatten. Med åren 
har dock kraven på rening ökat, 
och anläggningen har därför 
byggts om och förbättrats i flera 
omgångar. Senast skedde det 
2013 då den försågs med en 
membranbioreaktor (MBR) innan 
det färdigrenade vattnet leds ut via 
en lång vattenledning som mynnar 
en bit ut i Öresund.

En annan ombyggnad skedde 
kring millennieskiftet då 
förbränningsanläggningen tillkom. 
Genom att förbränna det slam 
som avskiljs från vattnet och rena 
rökgaserna minskas den totala 
miljöbelastningen, bl.a. genom 
att man därmed undviker många 
och tunga lastbilstransporter för 
bortforsling av slammet. Dessutom 
undviker man spridning av 
tungmetaller och mikroplast på 
lantbruksmark.

Slammet som tillgång

Det slam som samlas upp i 
vattenreningsprocesserna leds 
till rötningskammare där biogas (i 
praktiken metangas och koldioxid) 
bildas och därefter mellanlagras 
i en gasklocka. Gasen används 
sedan som stödbränsle i ugnen när 
det återstående slammet förbränns, 
men också för uppvärmning av 
Mølleåvœrkets byggnader och 
även för att driva ett mindre elverk. 
Det senare används i första hand 
för att ta hand om överskott av gas 
som inte behövs för ugnen eller för 
uppvärmning av byggnader. Som 
sista utväg vid stora gasöverskott, 
t.ex. om ugnen måste stoppas en 
längre tid, kan gasen också facklas 
bort.

Ugn med fluidiserad bädd

Förbränningen i ugnen sker på 
en fluidiserad bädd av sand. I 
standby-läge hålls det flytande 
sandlagret vid 700-750 °C med 
hjälp av förbränning av biogas 
och visst tillskott av olja. Vid 
normal drift då slam tillförs höjs 
förbränningstemperaturen till 
850-890 °C. Slammet är då 
huvudbränsle och biogasen 
blir stödbränsle för att 
säkerställa jämn förbränning. 
Förbränningsprocessen medför 
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viss förlust av sand i fluidbädden. 
För att kompensera för detta tillförs 
regelbundet ny sand i det slam 
som matas in i ugnen. Ugnen 
avger värme med en effekt på 
upp till 600 kW. Värmen används 
för att förvärma fluidiseringsluften 
och slammet som matas in i 
rötningstankarna, och också 
för ytterligare uppvärmning av 
Mølleåvœrkets byggnader. Den 
enda energi som levereras ut från 
verket är den överskottsel som 
kommer från elverket. Elverket 
har en maxeffekt på måttliga 
250 kW men ger ändå en hyfsad 
sidoinkomst till anläggningen.

Förbränningsugnen är normalt alltid 
i drift och stoppas bara för planerat 
underhåll vartannat år. Det är ett 
omfattande arbete som varar i 4-6 
veckor. Under tiden kan man inte 
lagra allt slam lokalt utan forslar 
bort det till deponi och för spridning 
på åkermark. Det senare är inte 
okontroversiellt men strikta danska 
regler om provtagning och snabb 
nerplöjning gör att det kan ske med 
minimal negativ miljöpåverkan. 
Återstarten av ugnen med 
återetablering av den fluidiserade 
bädden sker med hjälp av en extra 
oljebrännare som enbart används 
för detta ändamål.

Rökgasrening

Rökgaserna från ugnen renas i 
flera steg. Först fångas partiklar 
(aska) i en cyklon. Denna följs av 
en skrubber där framför allt SO2-
halterna sänks genom tillsättning 
av bikarbonat med aktivt kol. Det är 
en dyrare teknik än mer traditionell 
kalkdosering, men enligt Mette 
Sønderup som är driftassistent 
på anläggningen ger det mindre 
praktiska problem och betalar sig 
därför i längden. Skrubbern följs av 
ett textilfilter som fångar det mesta 
av de återstående partiklarna. En 
del av askan återvinns genom 

Processerna på Mølleåvœrket. Alla detaljer och flöden är inte utritade.

Reningsanläggningen med sina karakteristiska sedimenterings- och luftningsbassänger i sommarskrud. Förbränningsugnen finns i 
byggnaden högst upp till vänster.
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Mølleåvœrkets driftassistent Mette Sønderup förklarar hur förbränningsugnen fungerar 
för Bengt Löfstedt och Alfio Franjul från OPSIS, under överinseende av Mølleåvœrkets 
driftledare Raymond Larsen längst till höger.

Mølleåvœrkets fast-loop av äldre men fortfarande väl fungerande modell.

och mottagare för ljuset direkt på 
rökgaskanalen (in-situ), men för 
att nå lägre detektionsgränser och 
även av arbetsmiljöskäl ändrades 
detta efter några år till en fast-loop-
lösning. Det innebär att en del av 
rökgaserna kontinuerligt leds av 
och in i en längre mätsträcka som 
är separerad från den primära 
rökgaskanalen. Flödet genom 
fast-loopen drivs av en separat 
rökgasfläkt.

De uppmätta SO2-halterna 
används för att styra doseringen 
av bikarbonat i rökgasskrubbern 
i realtid. Samtliga mätparametrar 
sammanställs också i 
dygnsrapporter där emissionerna 

kan jämföras med tillåtna gränser. 
Om någon gräns överskrids 
så skall detta rapporteras 
omgående till kommunen som är 
tillsynsmyndighet för anläggningen. 
I möjligaste mån skall även 
orsaker och åtgärder beskrivas. 
Utöver detta sammanställs även 
en årsrapport om emissionerna 
som också lämnas till kommunen. 
De uppmätta SO2- och NOX-
emissionerna är dessutom 
underlag för den skatt som danska 
förbränningsanläggningar betalar 
för sådana utsläpp.

En inspirerande arbetsplats

Mette Sønderup är den på 
Mølleåvœrket som sedan 
några år tillbaka ansvarar för 
emissionsmätningarna och all 
rapportering. Hon har en bakgrund 
som elektriker och anställdes också 
för sådant arbete, men hon fick 
snabbt även andra arbetsuppgifter. 
Förutom arbetet med 
miljöövervakning är hon numera 
också bl.a. arbetsmiljökoordinator 
och förtroendeman för de som 
arbetar på anläggningen, och 
hon har emellanåt även ansvar 
för den dagliga driften av 
anläggningen. Mette arbetade 
tidigare med elmontage på en 
större tillverkningsindustri men 
sökte sig till Mølleåvœrket för att 
få ett mer omväxlande arbete, och 
det har hon verkligen fått. ”Det är 
inspirerande att arbeta in en liten 
organisation där man ser helheten, 
och där man kan få förtroende 
att ta sig an nya arbetsuppgifter”, 
säger Mette.

Vi lämnar Mølleåvœrket med 
övertygelsen om att det är en väl 
fungerande anläggning som ger ett 
viktigt bidrag till en allt renare lokal 
miljö. Att den dessutom ligger i en 
fantastiskt vacker omgivning är en 
extra bonus, både för anställda och 
besökare! Mer om verksamheten 
finns att läsa på Lyngby-Taarbœk 
Forsynings webbsite www.ltf.dk.

leveranser till Rockwool som 
arbetar in den i isoleringsmaterial.

Övervakning av utsläppen

Komna så här långt är det dags 
för OPSIS att kliva in på scenen. 
Ett system från OPSIS övervakar 
nämligen emissionerna av 
föroreningar till omgivningsluften. 
Det görs dels med ett System 400 
som mäter halterna av NO, NO2, 
SO2, CO, CH4 och H2O, dels med 
OPSIS syremätare O2000, och 
dels med stoft- och flödesmätare 
från DURAG. Även temperatur 
och tryck mäts. Systemet 
har funnits på plats sedan 
förbränningsanläggningen togs i 
drift. Ursprungligen satt sändare 
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Nytt kalibreringslaboratorium invigt

Teknisk samordnare i Region nord
Patrik Hägg som har arbetat på OPSIS som 
serviceingenjör i snart fem år kunde i höstas börja 
titulera sig ”teknisk samordnare” för Region nord. 
”Det känns otroligt spännande och givande. Jag 
känner redan att jag gör skillnad både för våra 
kunder och för mina kollegor”, säger Patrik. 

Som teknisk samordnare har Patrik det 
övergripande ansvaret för service i regionen. I sitt 
dagliga arbete sköter Patrik den tekniska supporten 
mot kunderna och OPSIS egen servicepersonal 
i "norr" genom att bl.a. besvara frågor kring 
mätteknik, mätprinciper och OPSIS-instruments 
mjukvara och hårdvara, och genom att utföra 
avancerad felsökning.

Något Patrik ser fram emot under våren är två speciella installationer. ”Vi kommer att installera ett antal 
kvicksilvermätare och vår nyligen utvecklade dioxinmätare vilket jag tycker ska bli roligt och spännande att vara 
med att driva", säger Patrik.

Patrik Hägg till vänster med kollegan serviceingenjör David Åberg till 
höger på kontoret i Norrköping.

I OPSIS-nytt nummer 3 2019 
berättade vi att flera interna 
utbildningar har genomförts för 
att upprätthålla god kunskap och 
medvetenhet kring säkerhet på 
våra arbetsplatser. Utöver detta 
har även annan arbetsmiljö- och 
säkerhetssatsning gjorts. Innan 
julledigheten drog igång invigdes 
ett nytt kalibreringslaboratorium 
på OPSIS huvudkontor i Furulund. 
”Främsta anledningen till flytten 
är att de nya lokalerna erbjuder 
bättre och säkrare arbetsmiljö för 
vår personal som jobbar i labbet.  
Arbetsytorna är större, fler utsug 
finns tillgängliga och gasflaskorna 
kan förvaras på ett mer avgränsat 
område med evakueringsventilation 
och skyddande plastridå”, 
säger Lars Holmqvist som är 
tekniskt ansvarig för OPSIS 
kalibreringslaboratorium. 

I labbet sker bl.a. årliga 
översyner av instrument samt 
ackrediterad kalibrering av 

analysatorer och verifiering av 
slutna kalibreringsceller i glas. I 
huvudsak är det Lars tillsammans 

Gasflaskorna på rad innanför den skyddande plastridån i det nya kalibreringslaboratoriumet. 

En av åtskilliga kalibreringsbänkar i 
kalibreringslaboratoriumet.

med kollegorna Jerry Mercourios 
och Steven Persson som arbetar i 
labbet. 

I februari 2020 kom dessutom 
beslutet från Sveriges nationella 
ackrediteringsorgan Swedac att 
OPSIS kalibreringslaboratorium 
är godkänt för uppgraderad 
ackreditering enligt senaste 
standarden SS-ISO/IEC 
17025:2017.  
Vi är nu väl utrustade för framtiden!
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Av: Bengt Löfstedt

När världar krockarNär världar krockar

Kvalitetssäkring enligt EN 14181
Kraven på att följa EN 14181 
har sina grunder i EU:s 
industriemissionsdirektiv 
2010/75/EU (IED:n) och dess 
svenska motsvarighet, främst i 
förordningarna SFS 2013:250, 
252 och 253. Till dessa kommer 
branschspecifika regler om 
vad som skall mätas och vilka 
emissionsgränser som finns, s.k. 
BAT-slutsatser. Dessa finns bl.a. 
för stora förbränningsanläggningar 

(LCP-BATC) och för 
avfallsförbränningsanläggningar (WI-
BATC). Och BATC:erna ställer krav 
på hanteringen av mätutrustningen, 
bl.a. då att den skall kvalitetssäkras 
enligt EN 14181.

Det är i EN 14181 som begreppen 
QAL1 (lämplighetsbedömning), 
QAL2 (kalibrering och validering), 
QAL3 (löpande kvalitetssäkring) 
och AST (årlig kontroll) dyker 
upp. Bland funktionstesterna 
under QAL2, QAL3 och AST 

finns bl.a. att instrumenten 
skall kalibreringskontrolleras vid 
nollpunkten och en span-punkt 
motsvarande 70-90% av det 
”linjäriserade mätområdet”, som i 
sin tur är knutet till anläggningens 
emissionsgränser (ELV) för varje 
övervakad gas. Detta gäller 
även om anläggningen normalt 
har mycket lägre emissioner 
än respektive ELV. Även 
linjäritetskontrollen som är en del av 
QAL2 och AST är knuten till ibland 
ganska höga ELV:er.

Ibland är det inte lätt att göra rätt när man ansvarar för en industriell anläggning, inte ens om man bara tittar 

på hur man rapporterar utsläpp till omgivningsluften. I många fall är man skyldig att följa EU-föreskrifter om 

redovisning av utsläpp och då särskilt en standard om kvalitetssäkring av automatiska mätsystem som heter 

EN 14181. Samtidigt kan man också vara skyldig att betala miljöavgift på utsläpp av kväveoxider enligt ”NOX-

lagen” (1990:613) och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:13. Där finns också krav på kvalitetssäkring.
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Det syns inte på ytan, men detta kan faktiskt vara två olika mätinstrument!

En kalibreringskontroll visar ofta 
en viss avvikelse från börvärdet, 
men så länge denna avvikelse är 
inom vissa gränser så skall man 
under den oftast förekommande 
kontrollen (QAL3) normalt inte 
röra instrumentets span- och 
offsetinställningar. Det gör man 
först när ett kontrolldiagram (ofta 
ett CUSUM-diagram) säger att man 
skall göra det.

Kvalitetssäkring enligt NOX - 
föreskrifterna
Så långt är det hanterbart om än 
kanske lite snårigt, men vad säger 
då de svenska reglerna om NOX-
mätning (alltså summan av NO 
och NO2, räknat i ppm) under NFS 
2016:13?

Även här finns det hänvisningar till 
EN 14181, men de avviker bl.a. 
vad gäller kontroll av instrumenten. 
Som ”löpande kontroll” skall man 
bestämma en nollpunktsavvikelse 
och en referenspunktsavvikelse, 
men den senare punkten skall 
ligga inom det förväntade övre 
haltområdet vid normal drift av 
anläggningen. Det kan vara långt 
under ELV:n. Justering av span- 
och offsetinställningar skall göras 
senast om kalibreringsresultatet 
avviker mer än 4% från börvärdet 
(eller max 2 ppm), men då är det 
i praktiken för sent eftersom man 
då också måste ogiltigförklara 
alla mätvärden sedan senaste 
godkända kontrollen. Det är 
därför säkrast att alltid justera 
instrumentet direkt efter kontrollen, 
i alla fall om avvikelsen är mer än 
försumbar. Det minskar risken för 
att man hamnar utanför tillåtna 
gränser vid nästa kontroll. Till 
detta kommer sedan också en 
linjäritetskontroll som bör göras 
i området upp till det högsta 
förväntade mätvärdet vid normal 
drift, och även detta kan vara långt 
under ELV:n.

Kalibreringssintervall
Förutom avvikelser i 
kalibreringspunkter och vad man 
gör med kalibreringsresultatet, så 
skiljer även kalibreringsintervallen 
mellan EN 14181 och NFS 
2016:13. Enligt EN 14181 skall 
QAL3:s kalibreringskontroll göras 
åtminstone så ofta som anges i 
mätsystemets QAL1-certifikat. För 
ett OPSIS-system är det oftast 6 
månader. För att få tillräckligt med 
data till CUSUM-diagrammet bör 
man dock kalibreringskontrollera 
oftare än så, och många har 
valt att göra QAL3-kontrollen 
varannan eller åtminstone var tredje 
månad. Det beror alltså inte på att 
instrumentet skulle vara instabilt 
utan på att utvärderingsmetoden 
kräver det.

NFS 2016:13 kräver löpnande 
kontroll i nolla och referenspunkt 
varje månad. Det finns instrument 
från andra tillverkare som rent 
tekniskt är så instabila att de måste 
kalibreras så ofta, men det gäller 
normalt inte OPSIS-instrument. 
Det kan då tyckas vara slöseri 
med resurser att tvingas göra 
detta även med OPSIS-system, 
men här måste man också väga 
kostnaden för kontrollen mot 
risken för att en kontroll trots allt 
visar på ett felaktigt instrument. I 

så fall anses instrumentet ha varit 
icke-fungerande sedan senast 
godkända kontrollen, och är 
intervallet mellan kontrollerna långt 
så kan det bli kostsamt eftersom 
man då kan tvingas betala 
schablonavgift för tider då man inte 
mätt. Det kan därför trots allt vara 
rimligt att göra löpande kontroll 
så ofta som en gång i månaden, 
eller rent av oftare beroende på 
vad man är beredd att betala i 
”försäkringspremie” för att undvika 
schablonavgift. Man behöver 
dock inte gå till överdrift eftersom 
reglerna är förlåtande vid kortare 
störningar. Man kan i praktiken 
tappa upp till 37 timmar data under 
en månad utan att det kostar 
något, och maximal schablon 
inträder först efter ca två månaders 
mätdatabortfall under ett år.

Det kan också noteras att EN 
14181 kräver kontroll av linjäritet 
varje år, medan 2016:13 nöjer sig 
med vart tredje år. Dock kräver 
bägge regelverken jämförande 
mätningar varje år, och det kan 
därför vara en bra idé att även göra 
kontroll av linjäritet under 2016:13 
en gång om året.

OPSIS lösning: ”två för en”
Så hur skall man då kunna göra rätt 
bland dessa motstridiga krav, helst 
utan att det kostar för mycket? 
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OPSIS lösning är att låta ett och 
samma OPSIS-instrument mäta 
både NO och NO2 dubbelt upp.
Den ena uppsättningen NO+NO2-
mätningar kalibreringskontrolleras 
och avvikelsehanteras helt 
enligt EN 14181. Det innebär 
kalibreringskontroll i områden 
knutna till ELV:erna, men för QAL3-
kontrollerna inte nödvändigtvis 
oftare än varannan eller kanske 
var tredje månad. Resultaten 
används i CUSUM-diagram, och 
instrumentet kalibreringsjusteras 
när CUSUM-diagrammet säger 
så. Kalibreringskontroll och 
kontroll av linjäritet under AST 
eller QAL2 inom det ELV-knutna 
”linjäriserade mätområdet” görs 
årligen. Mätresultaten används för 
rapportering enligt IED:n.

Den andra uppsättningen 
NO+NO2-mätningar 
kalibreringskontrolleras och 
avvikelsehanteras enligt 
NFS 2016:13. Det innebär 

kalibreringskontroll vid nolla och 
referenspunkterna, normalt en gång 
per månad. Resultaten används 
direkt för att kalibreringsjustera 
instrumentet. Kontroll av linjäritet 
sker i ett område som bör gå upp 
till det högsta förväntade mätvärdet 
vid normal drift. Mätresultaten 
används för rapportering för att 
bestämma miljöavgift på utsläpp av 
kväveoxider.

Man kan se det som att man har 
två virtuella mätinstrument. Det 
ena är ett ”AMS” under EN 14181 
som oftast också mäter annat 
än NO och NO2, det andra är ett 
rent NOX-instrument under NFS 
2016:13. De virtuella instrumenten 
delar på samma hårdvara, men 
ur ett kalibreringsperspektiv är de 
oberoende av varandra, både vad 
gäller kontroll och justering.

Det kan gå att uppfylla bägge 
uppsättningar krav med en 
enda uppsättning NO+NO2-

mätningar genom att vara 
kreativ med referenshalter, 
kontrollintervall och styrgränser 
i CUSUM, och/eller att ha 
separerade kalibreringsjusteringar 
i ett efterföljande mätdata-
hanteringssystem. Det kan dock 
vara svårt att få ihop allt med 
det angreppssättet. Med OPSIS 
lösning blir det enklare att göra rätt.

NO2: att mäta eller inte mäta…
I sammanhanget kan det också 
vara värt att nämna hur NO2 
kan kontrolleras under NOX-
föreskrifterna (2016:13). NO2:s 
referenspunkt hamnar ofta 
väldigt lågt, nära instrumentens 
detektionsgräns. Vid kontrollen blir 
då avvikelsen visserligen normalt en 
bra bit under tillåtna 2 ppm, men 
det ger ändå en väldigt osäker och 
ibland orimlig span-faktor. Det är 
en av anledningarna till att vissa har 
slutat mäta NO2 och istället valt att 
betala schablon för NO2-delen av 
NOX-avgiften, minst 2% av NO-
halten, ev. högre beroende på hur 
NO2-andelen har kunnat fastställas. 
I andra fall har man på eget bevåg 
gjort kontrollen vid en mer realistisk 
referenspunkt.

Naturvårdsverket tycks dock ha 
förstått problemet och försökt 
hantera det. I senaste vägledningen 
till NOX-föreskrifterna (2019-04-
01) sägs nu att om ”det övre 
haltområdet” är under 50 ppm 
så får man istället använda en 
referenspunkt på 50 ppm, och 
det tycks gälla både för NO och 
NO2. Vid kalibreringskontrollerna 
blir det då normalt inga problem 
att hålla sig inom 4% (eller 2 
ppm) från referenspunkten, och 
den resulterande span-faktorn 
kommer att vara rimlig. Just för 
NO2 innebär regeln visserligen 
att referenspunkten nu hamnar 
nästan lika orimligt högt som 
den tidigare hamnade orimligt 
lågt, men mättekniskt är det i alla 
fall en förbättring. Märkligt nog 

OPSIS kalibreringsbilar används flitigt för att göra kalibrerings- och linjäritetskontroller. Här flankeras en av 
bilarna av våra serviceingenjörer Jerico Verzon och Paul Vergara.
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Stark mätning i 
    bräcklig miljö

1780 upptäcktes en underjordisk värld 
med vackra droppstensformationer 
utanför Oudtshoorn i Sydafrika.  Cango 
Caves har sedan dess varit en stor tu-
ristattraktion med sina enorma hallar 
och mer äventyrliga passager med ca 30 
cm i höjd. Varje år söker sig runt 1 miljon 
besökare till denna sevärdhet.  

>>>  CO2-mätning med LD500

Detta är inte brusig CO2-data. Varje spik visar när en grupp 
besökare går genom grottrummet, här ”Drum Room”.

Crystal Palace

Baselementen är tillverkade i rostfritt stål för att klara den 
höga luftfuktigheten. 

Familjen Flintstone i all ära. Men tekniken har gått framåt. Opsis-tek-
niken bryter ny mark  i till synes omöjliga miljöer. Det senaste exemplet 
på det är CO2-mätning i ett stort grottsystem, en av de mest unika och 
utmanande Opsis-installationerna någonsin. 

I de djupa gångarna finns inte utrymme för klaustrofobi. 

Kilometervis med kablar drogs genom grottsystemet. 

 I denna miljön utsöndras koldioxid 
vilket är hälsofarligt för människor och 
skadligt för kalkstensformationerna. Vår 
distributör C&M fick därför i uppdrag 
att installera mätsystem för att kontin-
uerligt kontrollera CO2, omgivnings-
luften och den relativa luftfuktigheten. 
Mätinstrument installerades i fem av 
grottsystemets rum och kopplades till 
Opsis laserdiodanalysator LD500.
 Installationen blev en utmaning. Un-
der två veckor arbetade två tekniker i de 
trånga utrymmena efter stängningsdags. 
De gick ner 8 kg var och 5230 m kablar 
drogs i den extremt känsliga miljön. 

Mer information finns på Cango Caves  

hemsida http://www.cango-caves.co.za/.

OPSIS minns....
Året var 2010, och vår sydafrikanska 
distributör C&M gjorde ett 
oförglömligt uppdrag i Cango 
Caves i Sydafrika. Fem OPSIS 
LD500 laserdiodanalysatorer skulle 
kontinuerligt mäta CO2-halterna i den 
fuktiga omgivningsluften i grottorna. 

Installationen blev en riktig utmaning. 
Under två veckor arbetade två 
tekniker i de trånga utrymmena efter 
stängningsdags. De gick ner 8 kg 
vardera medan de bland annat drog 
5230 m optiska fiber i den extremt 
känsliga miljön.

Artiklen om 
uppdraget i 
OPSIS-nytt 
nummer 1, 
2010.

säger vägledningen inte att man 
får använda en referenspunkt 
på 50 ppm eller lägre. Vill man 
vara mer verklighetsbunden 
så lär få protestera om man 
ändå väljer mer realistiska och 
ur kalibreringssynpunkt lika väl 
fungerande 15-20 ppm eller där 
omkring som referenspunkt.

Med denna ändring i vägledningen 
behöver man alltså inte välja bort 
NO2-mätning för att det inte är 
rimligt att kalibrera som reglerna 
tidigare har sagt. Om de uppmätta 
NO2-halterna huvudsakligen 
är under schablonpåslaget på 
NO-halterna så minskar man 
därmed sin NOX-avgift. Dock får 
man förstås också göra en rent 
ekonomisk avvägning mellan 
kostnaden för NO2-kontrollen och 

det man kan spara in på NOX-
avgiften genom att mäta istället 
för att betala schablon för NO2-
andelen.

Så vad göra?
En del av OPSIS kunder håller 
fast vid en uppsättning mätningar 
av NO och NO2 medan andra 
redan använder sig av dubbla 
mätningar. En del gör alla 
kalibreringsjusteringar direkt i 
mätinstrumenten, andra gör dem 
åtminstone delvis i efterföljande 
mätdatahanteringssystem. En 
del kunder mäter och kontrollerar 
NO2 för att bestämma NOX-
avgifterna medan andra nöjer 
sig med att bara mäta NO och 
göra schablonpåslag för NO2-
andelen. Hur gör ni på era egna 

anläggningar? Vad är bäst att 
göra?

Det finns inget enkelt svar på vad 
som är bäst eftersom det kan bero 
på vilka halter som förekommer 
och hur anläggningarna och 
mätsystemlösningarna ser ut. Ni är 
dock alltid välkomna att diskutera 
lämpligt förfarande med oss på 
OPSIS.

Behöver ni praktisk hjälp med 
att utföra kalibrerings- eller 
linjäritetskontroller eller kompletta 
funktionskontroller under AST 
eller QAL2, så har vi dessutom 
välutbildad personal och 
kalibreringsbilar som vi gärna ställer 
upp med. Tveka inte att kontakta 
OPSIS när världarna ser ut att 
krocka – vi har lösningarna!
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Azerbajdzjan
Turkiska AZTEK Enerji har sålt ett system 
för luftkvalitetsövervakning till AZEKO 
i Azerbajdzjan. Systemet kommer att 
övervaka halterna av SO2, NO2, O3, 
bensen, toluen, p-, m-, och o-xylen, 
samt etylbensen.

Danmark
ME Production har beställt ett System 
M800.

Estland
VKG Oil/DGM kommer att förses med 
ett System 400EXT för mätning av NO, 
NO2, SO2, H2S, CO, CO2, H2O och O2 

i emissionerna vid utvinning av olja ur 
oljeskiffer. Affären har förmedlats av Viru 
RMT.

Indien
Vår indiske distributör Nevco Engineers 
ser till att OPSIS har att göra. Av System 
300BASIC har 4 st. sålts tillsammans 
med 4 st. SM200 till IFFCO Paradeep, 
ett till LG Polymers, 2 st. med var sin 
SM200 till IFFCO Khandla, och ett 
till Indogulf Fertilizers. 2 st. ER120-
baserade System 300BTX har sålts till 
MRPL. Dessutom har Bayer Vapi köpt 
ett System 400EXT för mätning av Cl2 
och HCl, och Valiant Organics hart köpt 
2 st. System 400BASIC för mätning av 
NO, NO2 och SO2.

Italien
Avfallsförbränningsanläggningen Iren 
Piacenza kommer att via vår distributör 

C.E. srl. förses med ett System 
400WASTE för mätning av ett stort antal 
parametrar i rågas.

Kina
A. Johnson har förmedlat en försäljning 
av 5 st. System 300BASIC till Zhejiang 
EMC, och 5 st. ER120-baserade System 
300BASIC till Xiamen QZ.

Namibia
Vår distributör i Sydafrika har gett oss 
en order på ett System 400BASIC för 
leverans till DPMT Namibia.

Qatar
Green Energy i Qatar har sålt ett 
system med 2 st LD500 med vardera 
4 mätsträckor för mätning av HF hos 
aluminiumsmältverket Qatalum (Qatar 
Aluminium). De har även gett oss en 
affär på 4 st. luftkvalitetsmätsystem 
bestående av AR500, SM200 och 
OPS30 för leverans till QPMC (Doha 
Port).

Rumänien
Rumänska TehnoInstrument har sålt 
ett System 400WASTE och en O2000 
till HeidelbergCement i Fieni. Förutom 
O2-halten kommer systemet att mäta 
koncentrationer av SO2, NO, NO2, Hg, 
NH3, HCl, HF, H2O, och CO.

Slovenien
En LD500 har beställts av IAG för 
leverans till slovenska Postojna Cave. 
Systemet skall övervaka metanhalter.

Sverige
Consilium fortsätter att beställa 
marinsystem M800, denna gång för 
leverans till sydkoreanska Samsung 
Gaslog. Systemet har 9 sträckor 
och kommer att mäta halterna av 
NO, NO2, SO2, CO, CO2, och CH4 i 
fartygsemissioner.

Stockholm Exergi är en stor kund till 
OPSIS. De har nyligen beställt ett System 
400HWE för mätning av totalkvicksilver 
(THg) på fyra mätsträckor. Dessutom 
har de beställt 4 st. av OPSIS nya 
dioxinprovtagare DX100. Till detta 
kommer även ett System 400CS med 
O2000 där affären har gått via franska 
LAB.

Inovyn kommer att förses med ett 
System 400HWE för mätning av NO, 
NO2, SO2, CO, CO2 och H2O i utsläppen 
från en panncentral.

Senaste OPSIS Monitoring Services 
(OMS)-kunden är Nordic Paper. OPSIS 
kommer att ta hand om alla praktiska 
aspekter av mätningarna och leverera 
SO2-mätdata för övervakning av luften 
runt pappersbruket i Säffle.

Sydkorea
Woori Environmental Technology har sålt 
ett LD500-system för mätning av HCl 
hos Sunglim Energy.

Nya order

Transportforum 2020
Den åttonde och nionde januari deltog OPSIS i Skandinaviens största 
transportkonferens, Transportforum 2020. Konferensen hölls på Linköping 
Konsert & Kongress med OPSIS och 44 andra utställare på plats. 

Under konferensen hölls totalt nästan 350 presentationer. Ämnena 
var bl.a. trafiksäkerhet, miljöanpassade transporter, transportteknik 
och digitalisering. Konferensens inledande session hölls av 
infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vid 
podiet på Transportforum 2020.


