
 

Rörläckagen stannade av helt, korrosionen avstannade och avlagringarna energirenoverades 

bort och kylmaskinerna återfick sin energieffektivitet genom Bauer vattenbehandlingssystem. 

Bromma flygplats arbetsplats 270 personer, ca 2.5 milj. resenärer   
 

Energi Renovering med samtidig Energi Effektivisering 
 

På hösten 2013 fick Teknisk förvaltare Anders Hägglund en otrevlig sanning framför sig, ett arbete som visade  
sig handla om många oberäknade månader framöver för kylsystemet som betjänar terminalen med avgångshall, säkerhets-
kontrollen, restauranger, barer, shoppingcenter, alla kontorslokaler och viktiga teknikutrymmen.  
 

Kylsystemet läckte ut kylvatten inne i lokalerna på alla möjliga och definitivt olämpliga ställen.  
Det kostade flera hundra tusen kronor i reparations- och servicekostnader för kylsystemet under åren 2013-2015.  
Då är kostnaderna för klagomålen från hyresgäster och vår egen personalkostnad är inte inberäknad.  
Båda kylmaskinerna gick för fullt och ändå nådde kylan inte ut på viktiga funktioner som fick otillräcklig kyla eller tom.  
helt utan kyleffekt, vilket inte blev säkert, ekonomiskt, energieffektivt, hållbart och miljövänligt, säger Anders Hägglund 09-2016. 
 

 april-2015 ……..        

   

  oktober 2017 ……                                                             

    

Bauer vattenbehandlingssystem installerades april 2015 på Bromma flygplats stora kylsystem. Efter bara några månader och 
flera filterbyten blev det snabbt bättre teknisk funktion och kylan började nå ut igen utan några andra ytterligare åtgärder.  
Ventiler fastnade inte längre i fel läge, och kylkomforten förbättrades märkbart på samma tidsperiod.  
 

På bara några månader visade det sig mindre reparations-, drift-, service- och underhållskostnader för oss.  
Nu når kylan ut överallt och korrosionen har avstannat och de tidigare reperations- och servicekostnaderna är ju nu nästan 
noll. Kylmaskinerna går nu mer optimalt, vilket därmed medfört lägre energikostnader och totalt lägre kostnader, tex. minskade 
kyldriften med en kylmaskins kapacitet på minde än ett år för kylsystemet, det är otroligt glädjande. 
 

Det har varit mycket kostnadsundvikande att använda Bauer vattenbehandlingssystem säger, Anders Hägglund med 
ett glatt leende 09-2016. Otroligt resultat med denna historik och några kolsvarta filterpatroner i handen säger Mark 
Westberg teknisk förvaltare 10-2017. 
 

 

Vi tog in 5 olika leverantörer, med olika typer av avgasningar, kemikalierengörning, offeranod funktion och Bauer 
kemikaliefria vattenbehandlingssystem men ingen av dem vi frågade kunde garantera fullständig funktion.  
Då bjöd vi in dem alla samtidigt för utfrågning och när vi tog ut fullständig information från dessa leverantörer och efter 
noggrann genomgång var det bara Bauer vattenbehandling som hade tillräckligt bra referenser med utfallet av minskad 
korrosion och samtidigt få bukt med avlagringasproblematiken i vattensystem, säger Anders Hägglund. 
 
 



 

 

Rörinstallatören WIAB, Anders Öberg fick i uppdrag att åtgärda de uppkomna rörläckagen under 2013-2015. Rörläckagen 
fortsatte och fortsatte. Avlagringar sprängde ut igenom packningar på alla möjliga ställen i rörsystemet och korrosionen 
fortsatte. Vi gick på akutlagningar under många månader och det slutade ju inte läcka säger Anders Öberg.  
Jag började leta efter lösningar till min kund för att komma till rätta med korrosionen och avlagringarna dvs. få tillbaka 
funktionen på kylsystemet. Jag hittade och rekommenderade Bauer vattenbehandlingssystem efter kontakter med några av 
Bauers kundreferenser säger Anders Öberg Servicechef på WIAB. 
 

    
 

 

Teknik- och Energikonsulten Johan Bursell visste av egen erfarenhet att Bauer skulle ge gott resultat. dels pga. att jag 
har följt flera Bauer installationer, med utmärkta resultat till betydligt lägre kostnader för fastighetsägarens ekonomi.  
Jag har även erfarenheter av det som händer med kemikalier och kemikalisering i värmesystem och kylsystem.  
Inom Swedavia har jag gjort olika utredningar för värme- och kylsystem. Bauer är en åtgärd som lönat sig ordentligt för 
fastighetsägaren med bättre teknisk funktion och effekt, mindre korrosion och avlagringar.  
Dessutom fina ekonomiska besparingar på bade maskin-, drifts-, service- och underhållskostnader.  
Att rörläckagen upphörde så snabbt är häpnadsväckade bra säger Johan Bursell. 
 
 

                 

 
 

Vid prov av vattenkvaliteten på kylsystemet, före Bauer installationen gav det pH 4.5, i april 2015 vilket är väldigt surt 
systemvatten, samt uppvisade hög gashalt, dvs systemvattenprovet skakades om och då slog ut gas vi kärlöppningen. 
Kylsystemet som Bauer PipeJet vattenbehandlingssystem installerades på i slutet av april 2015 var då mycket åtgånget 
kylvattensystem avseende avlagringar, korrosion, metallförslitning. Kylsystemet led av ständiga läckage med mycket låg 
effektivitet i kylmaskinerna och med starkt nedsatt funktion i kylmaskinernas värmeväxlare, kylbafflar, ventiler och rörsystem. 
 

Ett första filterbyte bestående av de 7st 10” filterpatroner gjordes maj 2015, sedan dess har det skett filterbyte ytterligare  
15 gånger. Vattenprov 09-2015 mätt på plats med drygt pH 6. Vid samtliga filterbyte har filtren varit helt förbrukade.  
Vid filterbyte 12-2015 uppmättes till pH 7 vilket betyder att den allvarliga korrosion och försurningen av kylsystemvattnet som 
förelåg i april 2015 har reducerats högst avsevärt. Avlagringarna avlägsnas, för 2016, 2017 blev filterbyte var 8-10 månad.  
 

Allt detta utan användande av kemikalier eller kemikalisering av kylsystemet. Kylvattnet är numer kristallklart. 

 
Fakta: Bauer PipeJet vattenbehandlingssystem har med sin effekt och funktion tillsammans med alla filterbyten ”Energi 
Renoverat” och ”EnergiOptimerat” dvs. efterhand rengjort kylsystemet och det har automatiskt justerat tillbaka pH värdet, 
utan att byta ut systemvattnet eller andra åtgärder.  
När det är helt klart, har kylmaskinernas funktion avseende avlagringar med verkningsgrad, drifttid, tillgänglighet, underhålls- 
och serviceintervall samt energikostnader optimerats och med förlängd livslängden på hela kylsystemet och alla dess 
ingående komponenter.   
 

Naturligtvis utan att använda kemikalier eller andra kemiska tillsatser, säger Lars Hansson på Bauer 
Watertechnology, eftersom Bauer vattenbehandlingssystems teknik och funktion arbetar rent fysikaliskt. 
 

          


