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Circular Water Technologies (CWT) kan skapa helt rent vatten med hjälp av spillvärme. Mer än hälften av insatt energi 
i världens industriprocesser går ut som spillvärme. Företaget har utvecklat en teknik för att rena alla typer av vatten, 

inklusive havs- och avloppsvatten, i en sluten slinga. Processen kan drivas med nästan gratis spillvärme. Detta är särskilt 
intressant inom den växande gröna vätgasindustrin eftersom det krävs stora mängder absolut rent vatten och det 

produceras spillvärme i rätt temperatur vid framställning av vätgas.

V atten håller på att bli en 
stor bristvara i världen. 
Planeten värms upp, haven 
stiger, industriproduktio-
nen växer trendmässigt och 

befolkningsökningen fortsätter. Allt detta 
ökar efterfrågan på rent vatten samtidigt 
som endast knappt 3 % av jordens vatten 
är drickbart. Jordens vattentillgångar är 
redan idag ansträngda till bristnings-
gränsen i många länder. Det rena vattnet 
räcker inte till. FN har rent vatten som 
globalt hållbarhetsmål nummer 6. Det 
har nu även fastslagits som det övergri-
pande målet. Utan rent vatten i världen 
kommer man inte klara de övriga 16 håll-
barhetsmålen. Vi måste helt enkel hitta 
ett kostnadseffektivt sätt att få tillgång till 
mer rent vatten och det är just detta vi 
har tagit fram en fungerande lösning på 
efter många års forskning och utveckling”, 
säger Carl-Henrik Arosenius, finanschef 
på CWT.

Jaime Camalich, Projektledare, förkla-
rar att det i hela världen skapas otroliga 
mängder smutsvatten. En nyligen publ-
icerad studie visar att det uppskattnings-
vis produceras mer än 350.000 miljarder 
kubikmeter varje år. Endast ca 11 % renas 
och återanvänds. Det är inte hållbart för 
vår planet. För oss på CWT är det här väl-
digt intressant eftersom vår teknik drivs 
av spillvärme som redan finns i de flesta 
industriprocesser. CWTs marknadsnisch 
blir då de industrier som behöver rena sitt 
spillvatten t.ex. på grund av nya sträng-
are miljöregler och/eller är beroende av 

Ny teknik för vattenrening kan lösa 
bristen på rent vatten i världen med 

hjälp av billig spillvärme

ultrarent vatten i sin produktion. Vår nya 
teknik som drivs av deras egen spillvärme 
kan då användas. På det här sättet hjälper 
vi till att ta hand om miljöproblem och 
omvandla avfall till värde. Det är precis 
vad det nya begreppet ”cirkulär ekonomi” 
handlar om!

Det finns globala mål om att nå nollut-
släpp för koldioxid för att stoppa pla-
netens uppvärmning. Grön vätgas be-
räknas bli ett av de viktigaste verktygen 
och därmed komma att motsvara 15-20% 
av världens energiproduktion år 2050. 
För att den gröna vätgasproduktionen 
ska bli konkurrenskraftig måste produk-
tionskostnaderna pressas från dagens 5-6 
USD/kg vätgas till under 2 USD/ kg. Här 
kan CWT bidra med en stor effektivise-

ring och kostnadsbesparing inom vatten-
hanteringen i vätgasproduktionen. Endast 
vattenhanteringen står idag för ca 20 % 
av produktionskostnaden, för just den 
gröna vätgasen.

”Det verkar som att vi passar som han-
den i handsken till grön vätgas. Nästa 
produktionsfaktor är tillgången på rent 
vatten. När grön vätgas ska ersätta kol 
och olja så kommer det krävas enorma 
mängder rent vatten. Så mycket att det 
är mer än vad som idag finns i de kom-
munala vattenrören. Då behövs andra 
vattenkällor som avfallsvatten, sjö- och 
havsvatten. Allt detta ställer stora krav 
på vattenreningstekniken som måste 
vara både effektiv och billig. Med vår 
teknik kan vätgasfabrikerna byggas där 
de behövs och i närheten av alla slags 
vattenkällor.

CWT har även identifierat andra passan-
de marknader som har både spillvärme 
och behov av rent vatten. En sådan är 
fraktfartygen på världens hav som nu 
ställs under allt hårdare internationella 
utsläppsregler. En annan är återvinning 
av värdefulla metaller, t.ex. för att bygga 
nya batterier från helt återvunna gamla 
bilbatterier. 

”Vår teknik tar ut helt rent vatten från 
smutsvatten vilket underlättar separa-
tion och återvinning av olika metaller 
i komplicerade industriella processer.  
Problemet för CWT är inte att hitta an-
vändningsområden för sin nya teknik 
utan att fokusera begränsade resurser 

på att snabbt komma in på den bästa 
marknadsnischen. Vi har flera möjliga 
världsmarknader. Först och främst siktar 
vi nu in oss på den snabbt växande upp-
byggnaden av grön vätgasproduktion. Där 
kan och vill vi hjälpa till att lösa en global 
utmaning.” säger Carl-Henrik och Jaime.
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Circular Water Technologies AB internationella forsknings- och utvecklingsteam
F.v ”Daniel Woldemariam Tekn. Doktor, Ershad Khan Tekn. Doktor, Imtisal-e-Noor Tekn. Doktor,
 Jaime Camalich Tekn. Doktor, Carl-Henrik Arosenius Ekonomie magister.”

Water4H2 använder befintlig spillvärme från vätgas-elektrolysen vilket minskar 
produktionskostnaden för den gröna vätgasen.

Circular Water Technologies 
AB

www.circularrecovery.se
info@circularrecovery.eu
Mobil: 070-796 56 77

För aktiehandel se 
Anslagstavlan på hemsidan 
under fliken ”Köp/sälj 
aktier”

Av CWT beräknad utveckling av kommande års investeringar i grön 
vätgasproduktion och investeringar i vattenreningsteknik i världen.


