
 

EXAMENSARBETE INOM KEMITEKNIK, GRUNDNIVÅ 
STOCKHOLM, 2015 

 

    

 

 

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
KTH KEMIVETENSKAP 

 

Visualisering av energiflöden vid 

avloppsreningsverk 

Ett verktyg för kartläggning och planering av resurseffektiva system  

 

 

Oliver Reuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EXAMENSARBETE 
Högskoleingenjörsexamen 

Kemiteknik 
 
 
 
 
Titel: Visualisering av energiflöden vid avloppsreningsverk – 

Ett verktyg för kartläggning och planering av 
resurseffektiva system 

 
Engelsk titel: Visualization of energy flows at wastewater treatment 

plants – A tool for mapping and planning of resource 
efficient systems  

 
Sökord: Avloppsvatten, Reningsverk, Energi, Exergi, Slam,  
 
Arbetsplats: IVL – Svenska Miljöinstitutet 
 
Handledare på 
arbetsplatsen: Christian Baresel 
 
Handledare på 
KTH: Per-Olof Persson 
 
 
 
Student: Oliver Reuter 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2015-06-17 
 
 
Examinator: Sara Naumann 



 
 

Sammanfattning 

Kommunal avloppsvattenrening är en energikrävande verksamhet. Det beror till stor del på 

att avloppsvattnet behöver transporteras med hjälp av pumpar och att den biologiska 

reningen kräver syretillförsel. Reningen ger även upphov till ett slam och behandlingen av 

detta kräver ytterligare energi. Samtidigt kan det energirika slammet utnyttjas för att alstra 

energi. Att minska energiförbrukningen är till nytta både för samhället och för miljön.  

Syftet med detta examensarbete var att utveckla ett enkelt verktyg som stöd till personer 

som arbetar med avloppsvattenrening. De ska få en helhetsbild över verkets 

energiförbrukning. Därför har ett konfigurerbart visualiseringsverktyg över mass- och 

energiflöden för ett avloppsreningsverk tagits fram i Excel. Även om insamlad data kommer 

från befintliga reningsverk och litteraturstudier, kan användaren själv justera flera 

parametrar för anpassning till egna erfarenheter. Arbetet är utfört på initiativ av och i nära 

samarbete med IVL – Svenska Miljöinstitutet. Det är delvis baserat på ett tidigare 

examensarbete, som samlat in och kartlagt energiflöden utifrån ett antal svenska och 

utländska studier.   

Verktyget visar mass- och energiflöden genom biologisk rening och slambehandling i form av 

rötning och avvattning. Även utökad slambehandling i form av torkning, förbränning och 

förgasning undersöks ur ett energiperspektiv. Dessutom studeras hur teknik för bättre 

energiutnyttjande – värmeväxlare, värmepumpar och kraftvärmeverk – kan användas för att 

tillvarata energi i vatten, slam och producerad bio- och syntesgas.   

Resultatet visar att värmepumpar för utgående renat vatten är en energieffektiv metod, som 

fler verk kan använda sig av. Med tekniken täcks det interna värmebehovet och överskottet 

kan säljas till fjärrvärme. Att använda producerad gas i kraftvärmeverk för intern el- och 

värmeproduktion är också ett alternativ. Det får dock vägas mot möjligheten att uppgradera 

gasen till fordonsgaskvalitet. Både förbränning och förgasning är intressanta alternativ för 

vidare slambehandling, även om förgasning fortfarande är på utvecklingsstadiet.   

  



 
 

Abstract 

Municipal wastewater treatment is an energy intensive activity. It depends largely on the 

need for pumps for transporting the sewage water and the aeration of the biological 

treatment. The process produces sludge, and treating it demands even more energy. But the 

energy-rich sludge may also be utilized for energy production. A lower energy-cost is of 

value for society and the environment.   

The purpose of this thesis was to develop a simple tool as support for employees at 

wastewater treatment plants (WWTP). They shall get a holistic view of their power 

consumption. A configurable visualization tool showing mass- and energy flows has 

therefore been constructed in Excel. The tool is based on collected data from actual WWTPs 

and literature studies, but the user can adjust several parameters for adaptation to personal 

experiences. The thesis is carried out at the initiative of and in close collaboration with IVL – 

Swedish Environmental Research Institute. It is a continuation of an earlier master thesis, 

which gathered data and mapped energy flows based on a number of Swedish and foreign 

studies.   

The tool shows mass and energy flows through biological treatment and sludge treatment 

with anaerobic digestion and dewatering. Enhanced sludge treatment by drying, incineration 

and gasification is also investigated from an energy perspective. Technology for energy 

efficiency – heat exchangers, heat pumps and combined heat and power plants – are studied 

for their ability of collecting energy from water, sludge and bio- or syngas.     

Result shows that using heat pumps for clean water leaving the treatment plant are an 

energy effective solution, which may be further implemented. The solution covers internal 

heat demand and surplus heat may be sold as district heating. Another alternative is to send 

produced gas to a combined heat and power plant for electricity and heat production, 

although it may be more favorable to upgrade the gas to vehicle gas quality. Both 

incineration and gasification are interesting alternatives for further sludge treatment, 

although gasification is an “unproven” technology.     

  



 
 

Förord 

Rapporten är ett examensarbete för Högskoleingenjörsutbildningen i kemiteknik vid KTH.  

Arbetet är utfört på uppdrag av IVL – Svenska Miljöinstitutet. Jag vill tacka min handledare 

på IVL, Christian Baresel, för all hjälp under arbetets gång. Tack för dina noggranna 

genomläsningar av rapporten och tips på bra referenser.  Jag vill även tacka min handledare 

på KTH, Per-Olof Persson.  Din goda kännedom om miljöskyddsteknik har gjort att 

rapportens teoretiska delar har blivit korrekta.  
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1. Inledning 
Kommunal avloppsvattenrening är energikrävande. Några anledningar är syrebehovet för 

den biologiska reningen och pumpningen av avloppsvattnet. Processen ger även upphov till 

ett slam som behöver tas till vara. Slambehandlingen är energikrävande, men slammet 

utnyttjas numera av flera reningsverk för produktion av bioenergi. Det är önskvärt att se hur 

energin kan tas till vara på ett bättre sätt.  

Ett tidigare examensarbete, (Taylor, 2014), har tagit ett helhetsperspektiv på 

reningsprocessen och samlat in data om mass- och energiflöden. Data har tagits från olika 

referensanläggningar och sammanställts för ett modellreningsverk. Ett flertal olika 

reningssteg har studerats i examensarbetet. Först leds avloppsvattnet till biologisk rening i 

form av en aktiv slamprocess, vilket ger upphov till ett slam. Slammet leds sedan till anaerob 

stabilisering (rötning) och avvattning, för att slutligen tas till vara med termisk behandling i 

form av förbränning eller förgasning. Olika tekniker för bättre energiutnyttjande har även 

inkluderadats i studien. 

Dessa data behövde ytterligare behandling och komplettering. Mass- och energiflöden 

behövde även normaliseras för ökad användbarhet och för att göras mer lättöverskådliga. 

Detta gör att problemflöden lättare kan identifieras. Dessutom kan olika åtgärder för att 

optimera energianvändningen i det undersökta systemet studeras. Denna rapport är alltså 

en fortsättning på det tidigare arbetet. Arbetet har utförts på uppdrag av och i samarbete 

med IVL – Svenska Miljöinstitutet.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ge personer som arbetar vid ett avloppsreningsverk en 

helhetsbild över sin energiförbrukning. Användaren ska se hur den kan minskas eller 

optimeras och se alternativa sätt att ta till vara på lågenergiflöden. Detta ska uppnås genom 

att utgå från insamlad data och konstruera ett verktyg för visualisering av mass- och 

energiflöden. Verktyget konstrueras i Excel. Ett helhetsperspektiv kommer att tas på 

reningsprocessen, från inkommande avloppsvatten till färdigbehandlat slam. Genom att 

komplettera processen med diverse effektiviseringssteg kommer användaren dessutom 

kunna se hur energiförbrukningen ändras. De kan se hur ett bättre utnyttjande av olika 

energiflöden kan minska det totala elbehovet. Även sambandet mellan energi och exergi, 

alltså ”energikvalitet”, kommer att diskuteras.  

Verktyget ska ge ett underlag till resurseffektivare avloppsvattenrening och slambehandling. 

Nedan visas målen i punktform, med huvudmål och delmål: 

 Konstruera ett visualiseringsverktyg för mass- och energiflöden för ett valfritt 

kommunalt avloppsvattenreningsverk. Verktyget baseras på normaliserade data från 

ett stort antal referensstudier (delvis utfört i (Taylor, 2014)). Detta uppnås genom att: 

o korrigera befintlig data om mass- och energiflöden. 
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o komplettera med ytterligare data om mass- och energiflöden. 

o konfigurera alternativa processutformningar för de olika reningsstegen som 

visar på optimeringsmöjligheterna. 

o skapa ett användarvänligt och anpassningsbart visualiseringsverktyg i Excel.  

o skriva en handledning till verktyget med beskrivning av bakomliggande 

processer, data och osäkerheter.  

1.2 Metod 

Det tidigare examensarbetet (Taylor, 2014) har noggrant studerats för att identifiera var 

komplettering behövde göras. Då detta examensarbete tog fram ett specifikt - om än 

hypotetiskt - reningsverk, behövde värdena göras skalbara för en valfri storlek och 

utformning av reningsprocessen. Siffror har korrigerats och ytterligare data från litteratur 

samt egna beräkningar har lagts till. Därefter har ett antal tänkbara processutformningar 

tagits fram. Dessa har lagts in i visualiseringsverktyget där användaren själv kan justera 

parametrar som storlek på inkommande flöde, valda slambehandlingssteg och valda 

energibesparande extrasteg.   

Själva verktyget har konstruerats genom att rita upp de huvudsakliga flödena genom de olika 

renings- och slambehandlingsstegen. Därefter har energibehovet för de olika stegen 

beräknats. Sedan har ett antal alternativa processutformningar tagits fram, utifrån möjliga 

kombinationsmöjligheter.   

1.3 Avgränsning 

Data till visualiseringsverktyget baseras inte på ett enda referensreningsverk, utan utgörs av 

genomsnittsvärden från litteraturen. Snittvärdena är i sin tur framtagna utifrån ett stort 

antal inrapporterade värden över storlek på flöden och energiförbrukning. Förbehandling i 

form av mekanisk rening har inte behandlats, då den varierar stort från anläggning till 

anläggning. Ytterligare en avgränsning är att näringsflöden (kväve och fosfor) genom 

reningsprocessen inte har tagits med i rapporten.  

Det är enbart energiförbrukning som har studerats för de olika teknikerna, aspekter som 

miljöpåverkan, kostnader m.m. är inte beskrivet. Det är enbart ett urval av befintliga 

slambehandlingstekniker som beskrivs. Det finns flera alternativa tekniker för de olika 

behandlingsstegen, bara för avvattning finns många olika alternativ (Baresel m.fl., 2014). 
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2. Avloppsvattenrening och slambehandling 
Avloppsvattenrening är nödvändigt för att undvika för höga halter av näringsämnen i 

naturen. Förr släpptes orenat vatten ut från tätorter och industrier, vilket ledde till kraftigt 

förorenade sjöar och vattendrag. Ökad kunskap om övergödning medförde att ett stort antal 

kommunala avloppsreningsverk byggdes i Sverige under 1970-talet. Beslutet ledde till lägre 

halter av näringsämnen och en mindre miljöpåverkan. (Naturvårdsverket, 2014; US EPA, 

2004).  

2.1 Avloppsvattnets innehåll 

Avloppsvattnet som kommer till ett kommunalt avloppsreningsverk kan ha sitt ursprung från 

exempelvis hushåll, industrier eller som dagvatten. Avloppsvattnet innehåller en mängd 

olika föroreningar och sammansättningen varierar mellan olika källor. Det består bland 

annat av mikroorganismer, organiskt material (lätt- och svårnedbrytbart), näringsämnen 

(kväve och fosfor) och metaller. Merparten av föroreningarna utgörs av organiskt material, 

vilket mäts som COD eller BOD7. Båda måtten visar på den syreåtgång som krävs för att 

mikroorganismer ska metabolisera det organiska materialet, men COD är mer heltäckande. 

(Henze och Comeau, 2008).  

I Tabell 1 listas en generell sammansättning på avloppsvatten. 

Tabell 1 – Sammansättning avloppsvatten [mg/l] (Henze och Comeau, 2008) 

COD (tot.) COD (löslig) COD (susp.) BOD N (tot.) P (tot.) 

750 300 450 350 60 15 

 

Föroreningarnas koncentrationer varierar dock, både på daglig och på årlig basis. I 

inkommande vatten finns även termisk och kemisk energi. Denna energi är väl värd att 

utnyttja i verkets olika reningssteg.  

Vattenflödet från invånare brukar mätas i personekvivalenter (pe). Måttet visar 

föroreningsbelastningen per person, vilket även kan uttryckas som att: 

1 𝑝𝑒 = 150 𝑚3/å𝑟   

1 𝑝𝑒 = 25 𝑘𝑔
𝐵𝑂𝐷

å𝑟
≈ 50 𝑘𝑔

𝐶𝑂𝐷

å𝑟
  ≈ 5 𝑘𝑔

𝑁

å𝑟
 

I verkligheten varierar mängderna över året, men för enkelhetens skull kommer dessa 

värden att användas vid senare omvandlingar i rapporten. Siffran för årligt vattenflöde 

kommer från (Baresel, 2015) och (Naturvårdsverket, 2006). Detta är ett ungefärligt värde 

som används i Sverige vid flödesberäkning. Siffrorna för BOD, COD och kväve kommer från 

(Henze och Comeau, 2008) och (Balmér och Hellström, 2011).  
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2.2 Avloppsvattenrening 

Nedan beskrivs reningssteg som är vanligt förekommande i avloppsreningsverk och föregår 

slambehandlingen. De steg som beskrivs nedan är förbehandling (mekanisk rening), biologisk 

rening och kemisk rening. Det är främst den biologiska reningen som kommer att behandlas 

senare i arbetet. Förbehandling (mekanisk rening) och kemisk rening skiljer sig mycket åt 

mellan olika verk och är vanligen inte så energikrävande. Vid den mekaniska reningen är det 

framförallt pumpar (exempelvis lyftpumpar) som står för energikostnaden.  

2.2.1 Mekanisk rening och försedimentering 

Syftet med den mekaniska reningen är att avlägsna fast material från vattnet. Det finns ett 

antal vanliga steg i den mekaniska reningen. Ett är silning, där större fasta objekt avlägsnas 

från vattnet. Det är även vanligt med någon form av sandfång för av bli av med grus och 

sand. Dessa steg följs vanligen av sedimentering för att plocka bort suspenderat material. 

Processen kan underlättas genom exempelvis flockning, då små partiklar med hjälp av 

kemikalier klumpas ihop till större. Från sedimentering bildas ett så kallat primärslam, som 

leds till vidare slambehandling (Metcalf och Eddy, 2003). Hur den mekaniska reningen är 

utformad varierar stort från verk till verk. Då den inte är så energikrävande (i förhållande till 

senare reningssteg), kommer den som tidigare nämnts inte att behandlas mer utförligt.  

2.2.2 Biologisk rening 

Under den biologiska reningen bryter bakterier och andra mikroorganismer ner organiskt 

material i vattnet och konsumerar en del av närsalterna vid tillväxt. För denna process krävs 

syre. En mycket vanlig reningsteknik är aktivslamprocessen. Vid denna process minskar COD-

halten i vattnet med tiden, samtidigt som mängden biomassa (genom bakterietillväxt) ökar. 

Det är denna biomassa som kallas för slam. Syreåtgången vid aktivslamprocessen är som 

högst i början av luftningsbassängen och minskar med bassänglängden. Processvatten 

recirkuleras för en effektiv kväverening vilket kräver pumpenergi. En del slam återcirkuleras 

till luftningsbassängen (returslam) och resten (överskottsslam) leds till slambehandling. 

Aktivslamprocessen opererar som bäst vid en temperatur mellan 15 – 40 °C. (Wesley och 

Cleary, 2013). En lägre temperatur leder till sämre kväverening och ökade utsläpp. Försök 

har därför gjorts med att värma inkommande vatten med överskottsvärme för en jämnare 

processtemperatur som kan säkerställa en effektiv kväverening även under kalla perioder 

(Fortkamp m.fl., 2013).  

En fördel med aktivslamprocessen är att den är en väl beprövad teknik. Själva luftningen är 

dock mycket energikrävande (US EPA, 2004). Processen svarar vanligen för mellan 50-80 % 

av reningsanläggningens totala elenergikonsumtion (Olsson , 2008). Aktivslamprocessen 

brukar även kombineras med nitrifikation och denitrifikation för att få bort kväveföreningar 

som finns i vattnet. Vid nitrifikation oxideras ammoniumkväve (NH4-N) och organiskt kväve 

till nitratkväve (NO3-N). Under denitrifikationen reduceras detta nitratkväve till kvävgas som 

avgår till atmosfären. Det krävs energi för båda processerna, då framförallt vid inblåsning av 

luft för nitrifikationen. I Figur 1 visas processen. 
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Figur 1 – Biologisk rening med fördenitrifikation 

 

2.2.3 Kemisk rening 

Vid kemisk rening tillsätts kemikalier till vattnet, vanligen för att fälla ut fosfater som annars 

kan orsaka övergödning. Vanliga tillsatser som används är olika salter och polymerer. 

Omkring 90 % av fosforn avlägsnas under processen. Tillsatsen kan ske vid olika tillfällen, 

både under den mekaniska och biologiska reningen och under efterföljande slambehandling. 

Det är även mycket vanligt att ha ett separat kemiskt steg efter den biologiska reningen, 

innan vattnet släpps ut till en recipient. (Naturvårdsverket, 2014; US EPA, 2004).  

2.3 Traditionell slambehandling 

Med traditionell slambehandling menas metoder som är vanligen förekommande i svenska 

reningsverk (Svenskt Vatten, 2013). De metoder som behandlas nedan är förtjockning, 

rötning och avvattning. Det är främst rötning och avvattning som kommer att behandlas mer 

ingående senare i rapporten.   

2.3.1 Förtjockning 

Syftet med förtjockningen är att åstadkomma en volymminskning av slammet genom att 

avskilja vatten. Både primärslam från den mekaniska reningen och överskottsslam från den 

biologiska reningen leds till förtjockning. Vanligen sker separat förtjockning för dessa flöden, 

varefter flödena leds samman inför vidare behandling. Normalt sker en förändring av TS-halt 

från 2,5 till 5 % för primärslam och från 1 till 6 % för överskottsslam. Torrsubstans (TS) är ett 

mått på andelen torrt material i slammet. Den ökade TS-halten leder till minskad 

energianvändning i efterföljande behandlingssteg, exempelvis rötning och avvattning. Det 

leder också till minskade anläggningsdimensioner, vilket ger lägre anläggningskostnader. 

Själva förtjockningen är inte så energikrävande. Statisk eller gravimetrisk förtjockning är 

gynnsammast ur energimässig synpunkt. (Kjellén och Andersson, 2002).  

Vatten in 

Vatten ut 

Slam 

Biologisk rening 
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2.3.2 Anaerob stabilisering (rötning) 

Syftet med rötningen är att minska slamvolymen och göra slammet stabilare. Under 

rötningsprocessen bryts organiskt material ner av bakterier, vilket ger upphov till 

biogasbildning. Själva nedbrytningsprocessen är komplex, men brukar delas upp i fyra olika 

faser. Först sker en hydrolys, där komplexa molekyler sönderdelas till mindre föreningar. 

Sedan sker två steg där dessa mindre föreningar blir till ättiksyra, koldioxid och vätgas. I det 

fjärde steget bildar dessa tre produkter slutligen metan. Den bildade biogasen innehåller 

ungefär 60-70 % metan och resten utgörs av koldioxid (Lier, Mahmoud och Zeeman, 2008). 

Ett värde på mängden bildad biogas är ungefär 300 m3n/ton TS (SGC, 2007).  

Rötningen kan ske mesofilt, vid en temperatur omkring 36 °C eller termofilt omkring 55 °C. 

Vid den högre temperaturen blir upphållstiden kortare. Processen är både värme- och 

elenergikrävande. Det krävs stora värmemängder för att värma upp råslammet till önskad 

temperatur. En vanlig lösning för att minska värmebehovet är att värmeväxlare utgående 

slam ur rötkammaren med det inkommande (Starberg m.fl., 2005). Lagkrav på hygienisering 

av slam väntas framöver. Vid hygienisering upphettas vanligen slammet till minst 70 °C 

under en timme för att sänka innehållet av smittämnen. Detta kommer att påverka val av 

rötningsprocess och energibehov (Svenskt Vatten, 2013).   

Att rötningen ger upphov till produkter i form av biogas och rötslam kan utnyttjas. Båda 

produkterna kan antingen säljas eller återföras till processen. Biogasen kan användas för 

elproduktion, värmeproduktion eller uppgraderas till fordonsgas. Vid uppgradering avlägsnas 

koldioxiden från biogasen för att få en högre metanhalt. I Sverige används idag ungefär 

hälften av biogasen till värmeproduktion och hälften till fordonsgas. Enbart en mindre del 

används för elproduktion (SGC, 2007). Rötslammet behöver först avvattnas, därefter kan det 

antingen spridas på åkrar eller skickas till exempelvis förbränning. I Sverige är åkerspridning 

vanligast och förbränning är mer av ett framtidsscenario (Svenskt Vatten, 2013). I Figur 2 

visas processen.  

 

Figur 2 – Rötning av organiskt material 
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2.3.3 Avvattning 

Syftet med avvattning är att få upp TS-halten i slammet. Metoden kan användas vid flera 

olika reningssteg, men ofta sker den efter behandlingen i rötkammaren. Att minska 

slamvolymen (högre TS-halt) ger lägre kostnader för vidare slambehandling, exempelvis 

torkning och förbränning. Det ger även lägre transportkostnader (Baresel m.fl., 2014). 

Slammet brukar ofta avvattnas från en TS-halt omkring 5-10 % till en TS-halt på 20-30 % 

(Turovskij och Mathai, 2006). 

Det finns flera olika slags metoder för avvattning. Dels finns mekaniska metoder som 

centrifuger och filterpressar, dels finns naturliga metoder som torkbäddar. Vilken metod 

som väljs beror på slammets egenskaper, önskvärd TS-halt och tillgängligt utrymme. 

Centrifuger är mycket vanligt förekommande i USA och Europa. De använder sig av 

centrifugalkraften för att separera ämnen med olika densitet. Från centrifugen genereras en 

rejektvattenfas och en fastfas (avvattnat slam). Rejektvattnet kan återcirkuleras till 

huvudprocessen eller behandlas i en separat reningsprocess. Fastfasen kan sedan spridas på 

åkrar eller ledas till vidare behandling, exempelvis i form av torkning och förbränning. 

(Turovskij och Mathai, 2006).  

I Figur 3 visas processen.  

 

 

Figur 3 – Centrifug för slamavvattning 

 

2.4 Vidare slambehandling 

Efter avvattningen finns det ett antal tänkbara alternativ för vidare 

slambehandling/hantering. Deponering har länge setts som en lösning, men mängden slam 

som deponeras kommer att minska framöver. Sedan 2005 är det enligt EU-regler förbjudet 

att deponera organiskt material (Avfall Sverige, 2012). Därför används istället mycket slam 

idag för täckning av deponier. Ett annat alternativ är att sprida slammet på åkrar. Detta är 

ett bra sätt att ta till vara på näring i slammet. En risk här är eventuell förekomst av 

tungmetaller och olika stabila toxiska organiska ämnen i slammet. Då spridning på åker inte 

ger möjligheter att återföra energi till avloppsreningsverket, kommer metoden inte att 

kommenteras vidare. 
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En lösning som gör det möjligt att utvinna energi till reningsverket är förbränning, en metod 

som kommer att presenteras mer utförligt. Ett nyare alternativ är förgasning, som även den 

kommer att behandlas. För båda dessa tekniker är det viktigt att slammets TS-halt blir så hög 

som möjligt innan behandling. En metod för att åstadkomma detta är att använda 

effektivare centrifuger för avvattning. Torkning är en energikrävande process som är ett krav 

om förgasning ska kunna genomföras. Torkning används även ibland vid förbränning, om det 

finns en önskan att öka TS-halten.  

2.4.1 Torkning 

Syftet med torkning är att förånga vatten som inte längre går att avskilja på mekanisk väg. 

Ofta gör torkningen att slammets TS-halt ökar från 30 % till 90 %.  Torkningen är naturligtvis 

mycket värmeenergikrävande. Därför bör det göras en noggrann genomgång om torkningen 

verkligen behövs, eller om TS-halten kan reduceras med alternativa lösningar. (Kjellén och 

Andersson, 2002).  

Den vanligaste tekniken är konvektionstorkning med exempelvis en trum- eller bandtork. 

Det finns några möjliga problem att ta särskild hänsyn till vid torkning. Vid en TS-halt 

omkring 50 % uppstår en så kallad ”limfas” på grund av klibbigt slam. För att lösa problemet 

kan redan torkat slam behöva återföras till processen. Vid torkning till höga TS-halter finns 

även en brandrisk. (Baresel m.fl., 2014).  

Se Figur 4 för skiss på torkning. 

 

 

Figur 4 - Slamtorkning 

 

2.4.2 Förbränning 

Genom förbränning oxideras det fasta organiska materialet i slammet och bildar koldioxid, 

vatten och aska. Det finns flera fördelar med metoden; en maximal volymminskning uppnås, 

flera giftiga föreningar förstörs och flyktiga ämnen kan renas. Dessutom finns det en god 

potential för energiåtervinning. Nackdelar med metoden är höga kapital- och 

driftskostnader. Dessutom kan utsläpp till luft och dålig behandling av askan leda till 
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miljöproblem. På grund av den höga kostnaden är metoden vanligast vid medelstora eller 

stora avloppsreningsverk (Metcalf och Eddy, 2003). I Sverige förbränns endast omkring 1 % 

av slammet från avloppsreningsverk, den framtida potentialen för ökad användning är stor 

(Bäfver m.fl., 2013). 

Slammet kan förbrännas med eller utan föregående rötning. Slamrötning leder till lägre TS-

halter, vilket ökar behovet av stödbränsle vid förbränning. Med avvattning ökar dock TS-

halten. Om förbränning ska ske utan stödbränsle behöver TS-halten komma upp i minst 50-

60 % och då krävs föregående torkning (Östlund, 2003). Torkning är dock en mycket 

energikrävande process. Vid förbränning av slam med en lägre TS-halt behövs antingen 

stödbränsle eller någon form av samförbränning, exempelvis med avfall eller biobränslen. 

Samförbränningsanläggningar är vanligare än anläggningar som enbart förbränner slam 

(Svenskt Vatten, 2013).  

Det finns ett flertal olika slags ugnar för förbränning. Två vanliga ugnstyper är fluidiserad 

bädd och rosterugn. I en fluidiserad bädd leds förbränningsluften genom en sandbädd och 

förbränningen av slammet sker i bädden. Ett vanligt temperaturintervall är 800-900 °C. Se 

Figur 5 för en förenklad skiss på en fluidiserad bädd. 

 

 

Figur 5 – Förbränning i fluidiserad bädd 

 

2.4.3 Förgasning 

Vid förgasning omvandlas slammets organiska material till ett förnybart bränsle, syntesgas. 

Gasen är huvudsakligen en blandning av kolmonoxid och vätgas. Likt förbränning är metoden 

ett sätt att bli kvitt slammet. Förgasning sker vid omkring 800 °C. Energin till 

temperaturhöjningen kommer från förbränning av en del av det organiska materialet. Vid 

förbränningen krävs lufttillförsel. Som restprodukt bildas aska. Processen kan ske i antingen 

en fast eller i en fluidiserad bädd. (WEF, 2014). 
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 Se en förenklad skiss i Figur 6. 

 

 

Figur 6 - Förgasning 

 

Syntesgasen används sedan vidare för exempelvis elproduktion. Förgasning av slam är en 

ganska ny teknik med bara en handfull anläggningar i drift runtom i världen (WEF, 2014).  
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3. Energiförbrukning 
Avloppsvattenrening är en energikrävande process, därför är det lämpligt att se över var 

besparingar kan göras. De flesta svenska reningsverken är byggda under 60-, 70- och 80-

talen; det kan därför finnas behov av att genomföra energieffektiviserande åtgärder. 

Generellt sett är el- och värmebehovet för ett avloppsreningsverk av ungefär samma 

storleksordning. Dock kan värmebehovet ofta täckas med egen rötgas, behovet av externt 

tillförd energi är som störst för elen. (Kjellén och Andersson, 2002). 

I avsnitt 3.1 och 3.2 beskrivs energiförbrukningen vid avloppsvattenrening och traditionell 

slambehandling. Vidare slambehandling i form av förbränning, torkning och förgasning 

beskrivs separat i avsnitt 3.3.  

3.1 Elenergi  

Det finns ett flertal stora elenergiförbrukare i avloppsreningsverk och det är på dessa som 

det största arbetet med energibesparingar bör läggas. Fördelningen mellan de olika posterna 

varierar dock från anläggning till anläggning. En grov uppskattning visas i Figur 7, baserat på 

data från (Kjellén och Andersson, 2002) och (Metcalf och Eddy, 2003). Den täcker in 

processen från inkommande vatten fram till avvattning. Förbränning, torkning och 

förgasning är således inte inräknat.   

 

Figur 7 – Fördelning av energianvändning, modifierat från (Kjellén och Andersson, 2002) 

Den största energiposten utgörs av den biologiska reningen, som står för hela 50-80 % av 

den totala elenergikonsumtionen (Olsson, 2008). Siffran varierar dock från anläggning till 

anläggning, beroende på processutformning. Den innefattar delposter som luftning av 

aktivslamprocessen (med blåsmaskiner), omrörning och nitrifikation. Luftningen utgör den 

största elenergikostnaden, ofta omkring 25 %, men kan uppgå till hela 50 % (Andersson och 

Holmberg, 2006). Det krävs vanligen mellan 1-2,5 MJ el för varje kubikmeter vatten som 

behandlas (Metcalf och Eddy, 2003). Därför är det viktigt att välja en lämplig 
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kompressor/blåsmaskin. Ett energieffektivt val vid stora flöden är en turbokompressor; den 

har en verkningsgrad omkring 80 % (Kjellén och Andersson, 2002). Dessutom är det viktigt 

att reglera syretillförseln under luftningsprocessen. Det kan exempelvis göras genom att ha 

syrehaltmätare i flera luftningszoner, för att bättre kunna övervaka och styra lufttillförseln 

till processen.  

En annan stor energikostnad vid biologisk rening är omrörning. Den motsvarar ofta omkring 

10 %. Där inte luftningssystemet ger en tillräckligt god omblandning (exempelvis i slutet av 

bassängen) krävs ytterligare omrörning som kostar energi. Det är viktigt att optimera 

placeringen av omrörarna i så hög utsträckning som möjligt. En tredje stor post är 

denitrifikationen, där nitrat omvandlas till kvävgas. (Kjellén och Andersson, 2002). 

Utöver den biologiska reningen så utgör slambehandlingen en stor elenergipost. Den uppgår 

vanligen till mellan 10 och 20 % av avloppsreningsverkets elenergibehov. De energiposter 

som ingår är rötning och avvattning. Elbehovet kan minskas genom att ha en så låg 

slammängd som möjligt. Detta kan uppnås genom att se till att ha en så hög TS-halt för 

slammet som systemet tillåter.  

I posten övrigt ingår exempelvis lyftpumpar till inlopp, övriga pumpar, filtrering och 

mekanisk rening. Dessa poster har klumpats ihop under övrigt då de tekniker som används 

och hur mycket el de drar varierar stort från anläggning till anläggning.  

Siffrorna ovan är uppskattningar och siffrorna varierar stort mellan olika reningsverk. En 

viktig faktor är pumpkostnader. En studie över elenergianvändning vid Käppalaverket visar 

exempelvis på att den biologiska reningen uppgår till omkring 35 % av elenergibehovet och 

pumpningen till omkring 25 %. (Dremé, 2011).  

Det är framför allt utformningen av den biologiska reningen (främst luftning) och 

pumpningen som gör att energibehovet skiljer sig åt mellan olika verk. För att kunna räkna 

på förbrukningen behövs ungefärliga siffror för de olika reningsstegen. Vid beräkningar i 

detta arbete används värden enligt Tabell 2, siffrorna baseras på en egen sammanvägning av 

tidigare studier. 

Tabell 2 – Elenergiförbrukning i avloppsreningsverk 

Processteg Elenergi [%] 

Biologisk rening 60 

Rötning 10 

Avvattning 5 

Pumpning 15 

Övrigt 10 

Summa 100 
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Hur mycket elenergi som går åt för ett verk (inkommande el) är mycket svårt att avgöra och 

varierar stort beroende på avloppsreningsverkets processutformning. Som ett snittvärde för 

svenska verk (med in- och utloppspumpar borträknat) ligger siffran på 52 kWh/pe, år 

(Balmér och Hellström, 2011).  

3.2 Värmeenergi  

I Figur 8 visas de största värmebehoven för ett reningsverk, från inkommande vatten till 

slamavvattning. Eventuell vidare slambehandling (förgasning, förbränning och torkning) är 

inte medräknat.   

 

Figur 8 – Fördelning av energianvändning, hämtat från (Kjellén och Andersson, 2002) 

Med uppvärmning av slam menas den värme som krävs för att värma slammet i 

rötkammaren. Ett vanligt värde är omkring 100 MJ/m3 (motsvarar 28 kWh/m3) (Kjellén och 

Andersson, 2002). Denna kostnad kan minskas genom att minska slammängden (hålla en 

hög TS-halt) och värmeväxla in- och utgående slam från rötkammaren (Kjellén och 

Andersson, 2002). Med Ekvation 1 kan värmebehovet, 𝑄, [J/år] räknas ut.  

Ekvation 1 – Värmebehov för uppvärmning av slam 

𝑄𝑖𝑛 = �̇�𝑖𝑛 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇  

Slammets densitet, 𝜌, kan sättas till 1 000 kg/m3 och den specifika värmekapaciteten, 𝑐𝑝 , 

kan sättas till 4 181 J/kg, K då det huvudsakligen utgörs av vatten. Enheten för inkommande 

flöde, �̇�, är m3/år. Temperaturdifferensen, ∆𝑇, anges av användaren. (Starberg m.fl., 2005).    

Att använda sig av Ekvation 1 alternativt att använda genomsnittsvärdet på 28 kWh/m3 ger 

likartade värden på värmeåtgången för uppvärmning av slam. Slammet kan som gas antas ha 

ett värmevärde på ungefär 6,5 kWh/m3n vid en metanhalt på 65 % (SGC, 2007).  
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3.3 Vidare slambehandling - energibehov 

De olika alternativen för vidare slambehandling; torkning, förbränning och förgasning är 

samtliga mycket energikrävande. Å andra sidan kan de ge betydande energibesparingar för 

reningsverket.   

3.3.1 Torkning 

Torkning krävs vid förgasning samt för monoförbränning av slam utan stödbränsle. Tekniken 

är mycket energikrävande. För att beräkna värmebehovet beräknas först specifik värme för 

uppvärmning av vatten respektive slam. 𝑐𝑝 för vatten uppskattas till 4 181 J/kg, K och 𝑐𝑝 för 

slam uppskattas till 1 050 J/kg, K. Med Ekvation 2 kan värmebehovet, 𝑄, beräknas. 

Temperaturdifferens, ∆𝑇, och TS-halt anges av användaren.  

Ekvation 2 – Värmebehov för uppvärmning av vatten och slam (Kjellén och Andersson, 2002) 

   𝑄 = (1 − 𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚) ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + 𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑐𝑝,𝑠𝑙𝑎𝑚    

Sedan beräknas värmebehovet, 𝑄, för förångning av slamvattnet enligt Ekvation 3.  

Ekvation 3 – Värmebehov för förångning av slamvatten (Kjellén och Andersson, 2002) 

   𝑄 = (1 − (𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚 + 𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗
100 − 𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚

𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚
)) ∗ 𝑟𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛    

Förångningsvärmet för vatten, 𝑟𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛, kan sättas till 2 261 J/kg. TS-halt anges av 

användaren. Som ett jämförelsevärde kan sättas att energiförbrukningen för torkning uppgår 

till ungefär 1500 kWh/ton TS. Att använda Ekvation 2 och 3 eller jämförelsevärdet ger 

likartade värden. Värmevärdet för torkat slam ligger omkring 2,5 kWh/kg TS (Brown och 

Caldwell, 2012).  

3.3.2 Förbränning 

Slam kan förbrännas separat (monoförbränning) eller tillsammans med exempelvis avfall 

eller biobränslen (samförbränning). Det är monoförbränning som berörs i denna rapport. 

Rötat och avvattnat slam har ett ganska lågt värmevärde och en TS-halt på omkring 30 %. 

Det kommer därför att krävas stödbränsle vid förbränningen (Houdková m.fl., 2008). För att 

förbränningen ska kunna ske utan stödbränsle, behöver slammet först torkas till en högre 

TS-halt. 

Vi monoförbränning används i stort sett uteslutande fluidiserade bäddar och processen är 

klart vanligast vid stora anläggningar, över 500 000 pe. Elbehovet för monoförbränning 

uppgår till omkring 10 kWh/pe, år (Svenskt Vatten, 2013). Ett annat värde på 

elförbrukningen är omkring 300 kWh/ton TS (Larsen m.fl., 2010). Dessutom behövs 

stödbränsle, exempelvis i form av naturgas. En uppskattning på detta behov är omkring 800 

kWh/ton TS (Larsen m.fl., 2010). 
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Från förbränningen genereras värme och el. Ett värde på värmeproduktionen är 200 

kWh/ton TS (Larsen m.fl., 2010). Värmet kan återföras till avloppsreningsverket. Det 

genereras också aska från processen, ur vilken det finns möjlighet att utvinna fosfor (Olsson , 

2008). Askmängden uppgår till omkring 1/3 av inkommande TS (Östlund, 2003). 

3.3.3 Förgasning 

Att använda sig av förgasning kräver likt förbränning elenergi, ett jämförelsevärde är 100 

kWh/ton TS (Larsen m.fl., 2010). Avseende hur mycket gas som bildas, visar gasproduktionen 

på ett befintligt verk på 1,6 m3/kg TS (Brown och Caldwell, 2012). Då tekniken i dagsläget 

endast används på ett litet antal verk, används dessa litteraturvärden för beräkning. Det 

bildas även aska vid förgasningen, omkring 1/3 av inkommande TS (Östlund, 2003). 

Syntesgasen är väl värd att ta till vara på för el- och värmeutvinning. Den kan skickas till ett 

kraftvärmeverk. Värmevärdet på syntesgas ligger omkring 1 kWh/m3n (som jämförelse har 

biogas omkring 6,5 kWh/m3n) (Brown och Caldwell, 2012). 

3.4 Exergi 

Begreppet energi beskriver förmågan att sätta en kropp i rörelse. Den uppträder i olika 

former som elektrisk energi, kinetisk energi och kemisk energi. Enligt termodynamikens 

första huvudsats kan energi inte skapas eller förintas.  

Exergi är i sin tur ett mått på energikvalitet, hur bra de olika energiformerna är på att utföra 

arbete genom att omvandlas till andra energiformer. Detta beskrivs med termodynamikens 

andra huvudsats. En energiform som kan omvandlas till alla andra former har alltså högst 

kvalitet. Denna kvalitet utrycks med en så kallad exergifaktor eller verkningsgrad. Elektrisk 

energi har en faktor på omkring 100 % och är mycket bra på att utföra arbete. Den kan 

omvandlas till exempelvis mekanisk energi eller till värme. Värmeenergi har i sin tur en lägre 

energikvalitet, från het ånga med en faktor på cirka 60 % ner till spillvärme med en faktor 

omkring 5 %. Överlag så sjunker kvalitén vid lägre temperaturer. (Balmér och Hellström, 

2011). 

I Tabell 3 visas ungefärliga värden på dessa exergifaktorer för olika energiformer. 

Tabell 3 – Exergifaktorer baserat på (Balmér och Hellström, 2011) 

Energiform Elektrisk energi Kemisk energi Het ånga Fjärrvärme Spillvärme 

Exergifaktor [%] 100 100 60 30 5 

 

Skillnaden mellan att göra en energi- eller en exergianalys vid avloppsreningsverket kan 

åskådliggöras i Figur 9. Där framgår att vid en energianalys (vänstra stapeln) är värmet i 

avloppsvattnet det dominerande flödet. Dess procentuella andel minskar dock vid en 

exergianalys (högre stapeln).     
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Figur 9 – Exempel på energi- och exergiflöden (% av totala summan), baserat på (Balmér och 
Hellström, 2011) 

3.4.1 Beräkning av exergi 

I en rapport från Stockholm Vatten (Balmér och Hellström, 2011) redovisas ett antal 

exergiindex. Ett kallas för Exeff och mäter hur exergin utnyttjas för hela reningsverket, 

inklusive gashantering. Formeln redovisas i Ekvation 4. 

Ekvation 4 – Exergiindex från (Balmér och Hellström, 2011) 

𝐸𝑥𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑥𝑢𝑡/ (𝐸𝑥𝑠𝑢𝑏 + 𝐸𝑥𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡)          

Exut är ett mått på den exergi som levereras ut från reningsverket, värdet tar hänsyn till vad 

gasen och slammet används till. Gasen kan uppgraderas till fordonsgas eller användas för 

värmeproduktion. Slammet kan spridas på åkrar eller användas för el- och värmeproduktion. 

Om slammet sprids på åkrar antas exergivärdet vara 50 000 kJ/kg N-tot. En uppskattning på 

N-tot i slammet är omkring 5 % av kg TS. (Dremé, 2011).  

Exsub är exergin i tillfört substrat, i form av COD och kväve. Som ett värde på exergin i COD 

kan 14 kJ/g COD användas. Ett värde på kväve (i form av NH4-N) är 10 kJ/g (Hanæus m.fl., 

2003).   

Exdrift är exergin i tillförd el. Om det beräknade värdet för exergiindexet (i procentform) blir 

högt betyder det att reningsverket är exergieffektivt (Balmér och Hellström, 2011). Exempel 

på hur beräkningen kan gå till i praktiken finns i (Dremé, 2011), ett tidigare examensarbete 

över exergiförbrukningen vid Käppala reningsverk.  

Ett annat sätt att räkna ut ett energiindex finns i (Abusoglu m.fl., 2012). Då används följande 

formel (med modifierade symboler) enligt Ekvation 5. 
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Ekvation 5 – Exergiindex från (Abusoglu m.fl., 2012). 

𝐸𝑥𝑒𝑓𝑓 =
(�̇�𝑖𝑛𝑔.𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝐸𝑥𝑖𝑛𝑔.𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛) + (�̇�𝑏𝑖𝑜 ∗ 𝐸𝑥𝑏𝑖𝑜) + (�̇�𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ 𝐸𝑥𝑠𝑙𝑎𝑚)

(�̇�𝑢𝑡𝑔.𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝐸𝑥𝑢𝑡𝑔.𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛) + �̇�
 

I formeln matas flödena för inkommande vatten, biogas, slam och utgående vatten in. 

Dessutom matas framräknade exergitermer in för samtliga flöden. Termen �̇� står för total 

energiförbrukning. Det är dock Ekvation 5 som kommer att användas för indexberäkningen.   

3.5 Teknik för bättre energiutnyttjande 

Nedan beskrivs ett antal tekniker för bättre energiutnyttjande; värmepump, värmeväxlare 

och kraftvärmeverk. Teknikerna kan användas för att internt ta till vara på lågenergiflöden 

och därmed minska det externa energibehovet.  

3.5.1 Värmepump 

Det finns en stor poäng i att ta till vara på värmeinnehållet i utgående avloppsvatten, då 

värmet som produceras är större än den som behövs för drift av verket. En värmepump (HP) 

använder sig av en kompressorprincip, bestående av fyra huvudkomponenter. Dessa är 

förångare, kompressor, kondensor och strypning. Enkelt beskrivet förångas ett köldmedium 

av omgivningens värme. Denna ånga leds sedan till en kondensor och bildar vätska. Här 

frigörs värme, som kan användas. (Olsson , 2008).  

En skiss på en värmepump (luft-vatten) visas i Figur 10, det finns även pumpar av typen 

vatten-vatten. 

 

 

Figur 10 – Värmepump (luft-vatten) 

Termen värmefaktor (COP) används som ett mått på pumpens verkningsgrad. Den visar hur 

mycket värmeenergi som genereras baserat på inkommande elenergi. Ett vanligt värde på 

HP 

Vatten in 

Vatten ut Luft in 

Luft ut 
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COP när värmepumpen använder spillvärme från ett avloppsreningsverk är 3,5 – 4 (Alekseiko 

m.fl., 2015). Värmefaktorn är beroende på temperaturdifferensen under processen. En liten 

temperaturskillnad ger en hög värmefaktor och vice versa (Olsson , 2008).  

En omfattande utvärdering av tekniken har nyligen genomförts av (Hepbasli m.fl., 2014). De 

har gått igenom ett stort antal tidigare studier och beskriver att COP brukar ligga mellan 1,77 

– 10,63 för värmning eller mellan 2,23 – 5,35 för kylning. Det vanligaste kylmediet är R-134A. 

De beskriver metoden som enkel och miljövänlig och att omkring 500 

värmepumpsanläggningar är i drift runt om i världen. (Hepbasli m.fl., 2014). 

Det finns dock inte många exergistudier på värmepumpar för närvarande. En genomförd 

studie kommer fram till att de största exergiförlusterna (oavsett sommar eller vinter) 

kommer från kompressorn. De beräknar exergiförlusterna för hela systemet till 64 % med ett 

använt COP-värde omkring 3,5 (Li och Li, 2010).    

För att beräkna värmet, 𝑄, i utgående flöde, 𝑚,̇  kan Ekvation 6 användas enligt (Hepbasli 

m.fl., 2014).  

Ekvation 6 – Beräkning av utgående värme i värmepumpar. 

 𝑄𝑢𝑡 = �̇�𝑢𝑡 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇  

Värdet på 𝑐𝑝 för vatten uppskattas till 4 181 J/kg, K. Temperaturdifferensen, ∆𝑇, bestäms av 

användaren. Med denna värme och en vald COP kan sedan elenergibehovet, 𝑊, beräknas 

enligt Ekvation 7. 

Ekvation 7 – Beräkning av elenergibehov till värmepump 

𝑊 =
𝑄

𝐶𝑂𝑃
 

3.5.2 Värmeväxlare 

En värmeväxlare (VVX) kan användas för att växla värmet från utgående slam från 

rötkammaren och förvärma inkommande. Det är vanligt att använda någon form av 

tubvärmeväxlare vid avloppsreningsverk i Sverige. Där pumpas slammet i det inre röret och 

värmeväxlas mot vatten i det yttre, vilket visas i Figur 11. (Starberg m.fl., 2005).  

 

 

Figur 11 – Värmeväxlare 
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För att beräkna hur mycket värme, 𝑄, en värmeväxlare kan återföra från ett flöde, 𝑚,̇  kan 

Ekvation 8 användas generellt.  

Ekvation 8 – Beräkning av effekt för värmeväxlare. 

   𝑄 = �̇� ∗ 𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ ∆𝑇 ∗ 𝜂   

Värdet på 𝑐𝑝 för vatten uppskattas till 4 181 J/kg, K och verkningsgrad, 𝜂, samt 

temperaturdifferens, ∆𝑇, väljs av användaren. Utöver rötning kan värmeväxlare användas 

vid flera olika processteg, exempelvis för att tillvarata värme från förbränning och torkning.  

3.5.3 Kraftvärmeverk 

Ett kraftvärmeverk (CHP) är ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt att ta till vara på energi 

från rötningen. El och värme som produceras kan sedan återföras till anläggningen. Tekniken 

används i dagsläget vid flera anläggningar runt om i världen, bland annat vid omkring 150 

verk i USA. Vid ett kraftvärmeverk genereras el och värme från ett bränsle; som exempelvis 

naturgas, biogas, kol eller olja. Själva anläggningen består av ett flertal komponenter, bland 

annat förbränningsugn, panna, en motor/turbin och en generator. (US EPA, 2011).  

Se skiss på ett kraftvärmeverk i Figur 12. 

 

 

Figur 12 – Kraftvärmeverk 

 

Om biogas används som källa, blir omkring 70 % till värme och 30 % till el. Både el och värme 

kan sedan återföras till reningsverket (Biogas Syd, 2010). Samma proportionella förhållande 

kan användas för syntesgas, enligt resultat från befintliga verk (Brown och Caldwell, 2012).  
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4. Visualiseringsverktyg 
Efter teoridelen om olika avloppsvattenreningssteg och de olika stegens energiförbrukning 

som har skildrats i avsnitt 2 och 3 är det dags att presentera visualiseringsverktyget. Den 

ganska omfattande teoretiska bakgrunden är nödvändig för att förstå hur olika värden har 

beräknats och vilka reningssteg som kräver mest energi.  

Som beskrivits i inledningen är syftet med verktyget att ge personer som arbetar med 

avloppsvattenrening en bild av anläggningens energiförbrukning. De kommer att se hur 

mycket energi som finns i vattnet och hur mycket energi som krävs för vanliga reningssteg. 

Genom att sedan koppla på extra steg för slambehandling (torkning, förbränning och 

förgasning) samt använda olika tekniker för energibesparing (värmeväxlare, värmepump och 

kraftvärmeverk), kan användaren se hur energibehovet påverkas.    

För att konstruera verktyget behövs kunskap om ett antal faktorer som närmare beskrivs 

nedan. Först konstateras ett antal generella antaganden som ligger till grund för 

beräkningarna. Sedan beskrivs de värden och formler som används vid beräkning för de olika 

processtegen. Slutligen finns en manual för hur verktyget är tänkt att användas med ett 

exempel.  

4.1 Antaganden  

Till visualiseringsverktyget görs ett antal antaganden, för att kunna genomföra nödvändiga 

beräkningar. Nedan listas ett antal generella antaganden och förutsättningar. 

 1 𝑝𝑒 = 150 𝑚3/å𝑟   

 1 𝑝𝑒 = 25 𝑘𝑔
𝐵𝑂𝐷

å𝑟
≈ 50 𝑘𝑔

𝐶𝑂𝐷

å𝑟
  ≈ 5 𝑘𝑔

𝑁

å𝑟
 

 Förutsatt drift 365 dagar om året.  

 Utformning och urval av renings- och slambehandlingssteg är huvudsakligen hämtade 

från (Abusoglu m.fl.,2012) och (Taylor, 2014).  

 Värden på entalpi för vatten är baserade på inkommande temperatur multiplicerat 

med en faktor på 4,2. Detta är ett ungefärligt värde för hur entalpi stiger vid ökande 

temperatur. 

 Inga förluster är medräknade. 

 Värdena för mass- och energiflöden är avrundade till närmaste tusental (bortsett små 

flöden för bättre jämförelse). 

 1 ton bioslam antas motsvara 1 m3 slam genom hela processen. 

4.2 Beräkningsunderlag 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat vilka data som används för beräkningar av mass- och 

energiflöden för de olika reningsstegen och energibesparingsteknikerna. Värdena och de 

olika reningsprocesserna finns mer utförligt beskrivna i avsnitt 2 och 3. Urvalet av renings- 

och slambehandlingssteg baseras i huvudsak på (Taylor, 2014). Sedan har siffrorna i det 

examensarbetet korrigerats och bearbetats för att göra det möjligt att skala för 
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avloppsreningsverk av olika storleker. Ett antal ekvationer som inte omnämns i det tidigare 

examensarbetet har även lagts till för beräkning. 

4.2.1 Mass- och energiflöden 

Biologisk rening: Inkommande vattenflöde bestäms av användaren. 10 % av vattenflödet 

antas gå bort under den mekaniska reningen via sedimentering baserat på (Abusoglu m.fl., 

2012). För flödet av renat vatten ut ur biologisk rening antas ytterligare 10 % gå bort via 

sedimentering baserat på (Abusoglu m.fl., 2012). För elenergibehov används Tabell 2 (60 % 

av de listade stegen).  

Rötning: Storleken för inkommande slamflöde är en totalsumma för primärslam och 

överskottsslam. Snittvärdet för slamproduktionen som används är 0,25 kg TS/m3 

inkommande vatten (WEF, 2010). För biogasproduktion används en TS-halt given av 

användaren multiplicerat med ett värde på mängden bildad biogas (300 m3n/ton TS). För 

gasens energiinnehåll används värmevärdet 6,5 kWh/m3n. 

För elenergibehov används Tabell 2 (10 % av de listade stegen). För beräkning av 

värmebehov till rötkammaren används Ekvation 1 utifrån temperaturer givna av 

användaren. Värmeinnehållet i råslammet antas vara 4,5 kWh/kg TS (Baresel m.fl., 2014) och 

(Turovskij och Mathai, 2006). Rötat slam antas ha ett värmevärde omkring 2,5 kWh/kg TS 

(Turovskij och Mathai, 2006). Värmeväxling av in- och utgående slam antas som standard.  

Avvattning: Slamflödets storlek baseras på användarens angivna TS-halter. Tabell 2 används 

för elenergibehov (5 % av de listade stegen). Avvattnat slam antas ha ett värmevärde 

omkring 2,5 kWh/kg TS (Turovskij och Mathai, 2006).  

Torkning: För beräkning av tillförd värmeenergi används Ekvation 2 och 3, utifrån TS-halt 

angiven av användaren. Torkat slam antas ha ett värmevärde omkring 2,5 kWh/kg TS (Brown 

och Caldwell, 2012). 

Förbränning: Behovet av elenergi (300 kWh/ton TS) och stödbränsle (800 kWh/ton TS) 

baseras på siffror från (Larsen m.fl., 2010) och TS-halt given av användaren. 

Värmeproduktion baseras på temperatur vald av användaren. Askmängden antas utgöra 1/3 

av inkommande TS.  

Förgasning: För elenergibehov (300 kWh/ton TS) används data från (Larsen m.fl., 2010) För 

syntesgasproduktion används TS-halt given av användaren multiplicerat med mängd bildad 

gas (1600 m3n/ton TS). Värmevärdet 1 kWh/m3n används för att beräkna gasens 

energiinnehåll.  Den bildade askan antas utgöra 1/3 av inkommande TS till förgasningen. 

Värmepump: För mängden producerad värme används Ekvation 6, där användaren anger 

temperaturdifferensen. För elenergibehov används Ekvation 7, där COP anges av 

användaren.  
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Värmeväxlare: För att beräkna värmeväxlarens effekt används Ekvation 8, där verkningsgrad 

och temperaturdifferens anges av användaren.  

Kraftvärmeverk: För att beräkna mängden el- och värmeenergi som produceras i 

kraftvärmeverket förutsätts av 70 % blir till värme och 30 % blir till el. Detta gäller för både 

bio- och syntesgas.   

4.2.2 Exergiberäkning 

För beräkning av exergi till verket används Ekvation 4 och exergifaktorerna som listas i Tabell 

3. Som ett värde på exergin i COD används 14 kJ/g och som ett värde på kväve används 10 

kJ/g. Utgående slam som inte behandlas vidare efter avvattning antas spridas på åkrar. 

Biogas som inte sänds till kraftvärmeverk antas säljas som fjärrvärme. Utvunnen termisk 

energi i det renade avloppsvattnet är medräknad.   

4.3 Manual för visualiseringsverktyg 

På den första sidan kan användaren själv mata in storlek på vattenflöde, temperaturer 

genom de olika processtegen, TS-halter genom de olika processtegen, verkningsgrad på 

värmeväxlare och COP på värmepump. Utifrån de angivna värdena beräknas sedan storleken 

på mass- och energiflöden.  

På samma sida presenteras sedan hur mycket el-, värme- och bränsleenergi som krävs för att 

driva processen. Siffrorna visar differensen mellan in- och utgående energi. Även 

exergivärden presenteras. Sex olika processutformningar har valts ut, nämligen följande:  

 Traditionell rening och slambehandling (biologisk rening, rötning och avvattning).  

 Traditionell rening och slambehandling kompletterat med värmepump för tillvaratagande av 

värmeenergi ur renat vatten. 

 Traditionell rening och slambehandling kompletterat med kraftvärmeverk för utvinning av el- 

och värmeenergi från biogasen.  

 Traditionell rening och slambehandling kompletterat med förbränning (utan torkning) samt 

utnyttjande av värmepump och kraftvärmeverk. 

 Traditionell rening och slambehandling kompletterat med torkning och förbränning samt 

utnyttjande av värmepump och kraftvärmeverk. 

 Traditionell rening och slambehandling kompletterat med torkning och förgasning samt 

utnyttjande av värmepump och kraftvärmeverk. 

Efter startsidan följer sex stycken flikar där de sex olika processutformningarna åskådliggörs i 

grafisk form med flödesscheman. Mass- och energiflöden redovisas i separata 

flödesscheman för att göra det hela mer lättöverskådligt. Färgkodning används för att 

illustrera de olika flödena. Det finns även diagram inlagda för att åskådliggöra energiflödena.  

I Bilaga I finns flödesscheman för samtliga processutformningar redovisade (Figur 19-24). Det 

är energiflöden som visas. De siffervärden som visas baseras på data från Figur 13.  



 
 

24 
 

Slutligen finns en flik där de antaganden och beräkningsunderlag som presenteras i avsnitt 

4.1 och 4.2 finns redovisade. Där finns även ekvationer och referenser inlagda. Användaren 

kan då tydligt se hur värdena är framräknade och vilken litteratur som ligger till grund.   

4.3.1 Visuell användarguide 

Här visas ett exempel på hur verktyget fungerar och hur de olika flikarna ser ut. Först matas 

data in av användaren i de gula rutorna enligt Figur 13. De data som anges är inkommande 

flöde, TS-halter, temperaturer och data för värmeväxlare och värmepump. I exemplet nedan 

anges vanliga värden, vilka användaren kan använda om egna data saknas.  

 

Figur 13 – Inmatad data till verktyget 

Baserat på inmatad data räknas sedan energi- och exergiförbrukningen ut för de sex olika 

processutformningarna. Samtliga processutformningar finns redovisade i Bilaga I. 

Huvudresultaten summeras i en tabell, vilket visas i Figur 14.  
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Figur 14 – Resultat över energi- och exergiförbrukning från verktyget.   

Den totala energiförbrukningen visas med och utan förluster. Med förluster menas 

värmeförluster vid värmeväxling. Det är nettoenergi som redovisas, skillnaden mellan in- och 

utgående energi. Nettoenergin visas även uppdelat på de olika energislagen el-, värme- och 

bränsleenergi (bio- och syntesgas).  

Exergi redovisas i form av total exergi och ett exergiindex framräknat med Ekvation 4. Vid 

beräkning av exergi är energivärdena omräknade med exergifaktorer från Tabell 2.  

Dessutom visas hur stor del av det interna elenergibehovet som täcks för de olika 

utformningarna. Då det interna värmebehovet täcks för samtliga utformningar är detta inte 

redovisat.  

Från Figur 14 kan utläsas att med inmatade värden ger samtliga processutformningar en 

nettovinst ur energisynpunkt. Siffrorna för de olika processutformningarna varierar ganska 

stort. Det beror på att det finns stora mängder värmeenergi tillgängliga för alternativen som 

använder en värmepump för det renade vattnet.  

Om en exergianalys görs blir dock resultatet ett annat. Då visar hälften av 

processutformningarna en nettoexergivinst och hälften en nettoexergiförlust. Skillnaden 

beror på att värmeenergin rankas lägre enligt data från Tabell 2. Att procentsatserna för 

exergiindex blir så höga beror återigen på den stora värmeenergimängden som finns 

tillgänglig för alternativen som använder värmepump. Då energin kan antas säljas som 

fjärrvärme, blir procentsatserna höga.  

Alternativen med värmepump får en låg procentsats avseende intern elbesparning, då 

pumpen är mycket energikrävande. 
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Resultaten från verktyget visas även i grafisk form, där användaren kan studera resultaten 

mer i detalj. Mass- och energiflöden visas i separata flödesscheman. I Figur 15 och 16 ges 

några grafiska exempel från verktyget. Bilderna visar som exempel mass- och energiflöden 

vid traditionell rening och slambehandling med kraftvärmeverk för utvinning av el- och 

värmeenergi ur biogasen.  

 

Figur 15 – Exempel på massflödesschema 

 

Figur 16 – Exempel på energiflödesschema 
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De mest betydande energiflödena redovisas även i diagram som genereras av verktyget. 

Diagrammen är uppdelade för in- och utgående energi. De energiformer som visas är el-, 

värme- och bränsleenergi. Det är upp till verket att avgöra om den ska användas internt eller 

externt. Exempel på diagram visas i Figur 17 och Figur 18, utifrån energiflödesschemat i Figur 

16.  

 

Figur 17 – Exempel på graf över inkommande energi 

 

Figur 18 – Exempel på graf över utgående energi. 
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Resultaten från verktyget ger användaren förslag på olika processutformningar och en 

uppskattning på tillgänglig energi för de olika alternativen. Sedan får internt behov och 

extern efterfrågan av exempelvis fjärrvärme avgöra hur användaren väljer att optimera 

processen. Resultaten varierar givetvis beroende på inmatade värden, men några generella 

slutsatser kan ändå dras. Dessa beskrivs i resultatanalysen, i avsnitt 5. Ett konkret exempel 

på hur resultaten kan tillämpas ges även i följande avsnitt.    
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5. Tillämpningsmöjligheter för verktyget 
Nedan ges ett exempel på hur användaren kan utnyttja den data som genereras av 

verktyget. Trots att verktyget är enkelt och baseras på genomsnittsvärden kan ganska 

mycket information utvinnas. Utifrån inmatad data (se Figur 13) fås olika värden på 

tillgänglig energi för de olika processutformningarna som listas i Bilaga I (Figur 19-24). Nedan 

beskrivs hur informationen kan användas utifrån två av processutformningarna.  

Vid processutformningen som kallas för traditionell slambehandling (Figur 19 i Bilaga I) visas 

energiflöden genom biologisk rening, rötning och avvattning. I figuren kan det totala 

energibehovet utläsas, vilket visas i Tabell 4. 

Tabell 4 – Energibehov i Figur 19 

Processteg Elenergi 
[MWh] 

Värmeenergi 
[MWh] 

Biologisk rening 3 000 - 

Rötning 500 2 000 

Avvattning 300 - 

Summa 3 800 2 000 

 

Från Figur 19 kan utläsas att stora energimängder finns i det renade vattnet, biogasen samt i 

rejektvatten och slam från avvattningen. Energin antas dock lämna avloppsreningsverket 

utan att användas. Totalt finns 301 000 MWh tillgänglig energi av olika kvalitet, se Tabell 4.       

Tabell 5 – Utgående energi i Figur 19 

Processteg Energiinnehåll 
[MWh] 

Biologisk rening – renat 
vatten 

284 000 

Rötning – biogas 7 000 

Avvattning – rejektvatten 2 000 

Avvattning – slam 8 000 

Summa 301 000 

 

Utifrån ett resurseffektiviseringsperspektiv bestämmer sig avloppsreningsverket för att 

undersöka hur kompletterande åtgärder påverkar energibalansen och hur olika energiflöden 

kan tas till vara. Ett exempel är torkning och efterföljande termisk behandling för att ta till 

vara på slammet. Tekniker som värmepump, värmeväxlare och kraftvärmeverk kan även 

användas för att tillvarata energi i vatten och biogas. I Figur 23 i Bilaga I visas dessa adderade 

processteg. Det nya energibehovet visas i Tabell 6. 
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Tabell 6 – Energibehov i Figur 23  

Processteg Elenergi 
[MWh] 

Värmeenergi 
[MWh] 

Biologisk rening 3 000 - 

Rötning 500 2 000 

Avvattning 300 - 

Torkning - 5 000 

Förbränning 800 - 

Summa 4 600 7 000 

 

En värmeväxlare för in- och utgående slam till rötkammaren är adderad i figuren. Att 

använda Ekvation 8 visar att värmebehovet till rötkammaren då halveras från 2000 MWh till 

1000 MWh.  

Ett kraftvärmeverk har även adderats för att tillvarata energi från biogasen. Då kan 2 000 

MWh el och 5 000 MWh värme utvinnas. Elen kan användas för att täcka behovet för 

rötning, avvattning och förbränning, som uppgår till 1 600 MWh. Resterande 400 MWh, kan 

användas för den biologiska reningen. Den utvunna värmen kan användas för torkningen. En 

värmeförlust på 60 % får dock antas, så omkring 3 000 MWh värme antas vara tillgängligt.   

Från förbränningen genereras 500 MWh värme i utgående rökgaser som kan återföras, även 

här gör förluster att omkring 300 MWh antas vara tillgängligt. Även denna värme kan 

användas för torkningen. Det finns även möjlighet att tillvarata energi i rejektvatten från 

avvattningen (2 000 MWh) och i vattenångan från torkningen (2 000 MWh), dessa två flöden 

är dock inte medräknade i detta exempel. En uppdatering av energibehovet visar nu på 

följande siffror i Tabell 7 (jämför med Tabell 6). 

 Tabell 7 – Energibehov i Figur 23 (med VVX, CHP och värme i rökgaser). 

Processteg Elenergi 
[MWh] 

Värmeenergi 
[MWh] 

Biologisk rening 2 600 - 

Rötning - 2 000 

Avvattning - - 

Torkning - 1 700 

Förbränning - - 

Summa 2 600 3 700 

 

Det finns ytterligare en stor energikälla som ännu inte har använts i form av det renade 

vattnet. En möjlighet att ta till vara på energin är med en värmepump, vilket visas i Figur 23. 

Med ekvation 6 kan värmemängden beräknas till 141 000 MWh. Även här gör förluster på 60 
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% att 85 000 MWh kan antas vara tillgängligt. Värmet kan sedan användas för att täcka 

resterande värmebehov för rötningen och torkningen, 3 700 MWh. Kvar finns då ungefär 

81 000 MWh värme.  

Värmepumpen är dock elenergikrävande, om 141 000 MWh värme utvinns behövs 40 000 

MWh el enligt ekvation 7. För optimering gäller det här att utvinna så mycket värme som 

behövs. I det här fallet skulle 10 000 MWh kunna utvinnas, vilket ger 6 000 MWh tillgänglig 

värme och ett elbehov på 2 900 MWh. Efter att värme har använts för rötning och torkning 

kvarstår 2 300 MWh värme som kan användas där behov finns. Ett exempel är för att 

uppvärma det inkommande vattnet till biologisk rening, vilket leder till en bättre kväverening 

vid aktiv slamprocessen.  

En summering av resultatet från räkneexemplet visas i Tabell 8 (jämför med Tabell 6). Här 

kan utläsas att det interna värmebehovet är helt täckt. Kvarstår gör ett elbehov på 5 500 

MWh. Dessutom finns 2 300 MWh extra värmeenergi tillgängligt att bruka.   

Tabell 8 – Energibehov i Figur 23 (med VVX, CHP, HP och värme i rökgaser). 

Processteg Elenergi 
[MWh] 

Värmeenergi 
[MWh] 

Biologisk rening 2 600 - 

Rötning - - 

Avvattning - - 

Torkning - - 

Förbränning - - 

Värmepump 2 900 - 

Summa 5 500 - 

 

Ovan har ett antal av alla möjliga optimeringsmöjligheter beskrivits. Liknande resonemang 

kan föras för samtliga sex processutformningar. Genom att studera de olika energiflödena 

och själv justera data visar verktyget hur en ökad energieffektivitet kan uppnås.   



 
 

32 
 

  



 
 

33 
 

6. Diskussion  
Det finns flera aspekter som är värda att diskutera. En aspekt är vad resultaten från 

verktyget indikerar. En annan aspekt är vilka osäkerheter och begränsningar som finns i 

bakomliggande data till visualiseringsverktyget. Slutligen beskrivs möjligheter för framtida 

forskning.  

6.1 Resultatanalys 

Användning av verktyget visar på ett antal intressanta resultat. Att använda värmepumpar 

för utgående renat vatten är en teknik som fler verk bör överväga att använda sig av 

framöver. Det är annars stora mängder av värmeenergi som inte tas tillvara. Det svenska 

klimatet, där vattnets temperatur är lägre än den omgivande luftens på sommaren och 

högre på vintern, innebär att värmepumpar kan nyttjas året runt. Visserligen krävs det en 

betydande elenergiinsats, men det producerade värmet täcker gott och väl in verkets interna 

värmebehov. En viss förlust vid exempelvis värmeväxling får antas, men trots detta kan det 

interna värmebehovet täckas. Värmet kan exempelvis användas för uppvärmning av 

inkommande vatten, uppvärmning av rötkammaren eller för slamtorkning. 

Överskottsvärmet kan säljas till fjärrvärmenätet. Om det saknas möjlighet eller intresse att 

sälja värmet kan tekniken ändå användas för att täcka det interna värmebehovet. Då kan 

processen optimeras, för att väga värmepumpens elbehov mot det interna värmebehovet. 

Överlag är det också lämpligt att använda en pump med så hög COP som möjligt, vilket 

ytterligare minskar elbehovet.   

En annan lösning är att skicka bio- och syntesgas till ett kraftvärmeverk för energiutvinning. 

Metoden är bra för att utvinna el- och värmenergi för att delvis täcka det interna behovet. 

Ur exergihänsyn kan det dock vara lämpligare att uppgradera gasen till fordonsgaskvalitet. 

Det är också ganska ovanligt att använda gasen för elproduktion i Sverige, den mesta gasen 

används antingen för värmeproduktion eller för uppgradering till fordonsgaskvalitet. Om det 

finns en lokal efterfrågan på fordonsgas, är detta troligen det bästa alternativet. 

Anläggningens värmebehov kan som tidigare nämnts täckas med hjälp av en värmepump. 

Om möjlighet att använda den tekniken saknas, kan dock kraftvärmeverk övervägas som ett 

alternativ. Ett alternativ är givetvis att enbart en mindre andel av elen och värmen återförs 

internt och resten säljs. Det är anläggningsbehovet som får styra.   

Att använda sig av slamförbränning är en god metod för att hantera slammet om möjlighet 

saknas att sprida det på åker. Metoden kräver dock betydande mängder el och ger inte 

mycket energi tillbaka. Även föregående torkning är energikrävande. Om inte föregående 

torkning används behövs istället stödbränsle tillföras. Ur exergisynpunkt är det mest 

fördelaktigt att använda sig av torkning och förbränning framför att direkt förbränna 

avvattnat slam. 

Förgasning ger å sin sida upphov till ett bränsle i form av syntesgas och en nettovinst uppnås 

avseende el- och värmeenergi. Räknas föregående torkning in blir vinsten mindre. En annan 
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nackdel är att metoden är ny och oprövad. Ut energihänseende är förgasning alltså att 

föredra framför förbränning, men förbränning är en mer beprövad teknik.    

Rötning är en metod som kan rekommenderas för befintliga anläggningar. Biogasen ger en 

nettovinst avseende el- och värmeenergi. En lösning som är mycket vanlig vid befintliga verk 

är att värmeväxla utgående slam från rötkammaren med inkommande. Här finns goda 

möjligheter till värmebesparingar. En nackdel med rötning är dock att det rötade slammet 

får ett lägre energivärde, vilket påverkar utbytet i eventuella senare slambehandlingssteg. 

Framtida krav på hygienisering kommer även att påverka energibehovet vid rötning.  

Även avvattning är en teknik som rekommenderas, även om elenergibehovet är betydande. 

En högre TS-halt, alltså mindre slamvolym, gör att energibehovet i eventuella senare 

slambehandlingssteg minskar. Det är därför av vikt att försöka uppnå så höga TS-halter som 

möjligt med minimalt energibehov. 

Det finns ett antal övriga alternativ för intern värmeåterutvinning som inte har behandlats 

ingående i rapporten. Dessa lösningar används vid somliga reningsverk. Värme kan 

återvinnas från utgående rökgaser vid förbränning. Ett annat alternativ är värme i avgående 

vattenånga från torkningen. Värmemängderna för dessa alternativ är dock ganska små och 

förluster får antas.  

Genom att använda sig av energiflöden vid ett reningsverk som annars skulle förbli 

outnyttjade, kan också indirekta positiva effekter uppstå. Exempelvis kan utsläpp av 

avloppsvatten med en betydligt högre temperatur än recipienten ses som en ”termisk 

förorening”. Om värmet i utgående vatten istället nyttjas, minskar denna förorening i 

storlek. Samtidigt kan uppvärmning av kallt inkommande avloppsvatten med 

överskottsvärme bidra till en effektivare kväverening under kalla årstider. Det leder i sin tur 

till en ännu mindre belastning på recipienten.   

Hur ett avloppsreningsverks totala miljöpåverkan ser ut, beroende på vald 

processutformning, ligger utanför ramen för detta examensarbete. Ett bättre 

resursutnyttjande kan föra med sig att den totala miljöpåverkan minskar. Denna aspekt 

behöver så klart tas med i framtida studier.  

6.2 Osäkerhetsanalys 

En ganska stor osäkerhet ligger i att mycket data utgörs av genomsnittliga värden från 

litteraturen och befintliga anläggningar. Det handlar exempelvis om värmevärden för slam, 

storlek på slamflöden, storlek på bio/syntesgasproduktion samt hur mycket el och värme 

som går åt för de olika processtegen. Det är också bara de mest energikrävande stegen som 

behandlas, exempelvis mekanisk rening berörs ej. Energi för pumpar är inte heller 

medräknat, då antalet och elförbrukningen skiljer sig stort mellan olika verk. Alla flöden 

genom de olika processtegen är inte heller redovisade, enbart de mest betydande ur 

energisynpunkt.   
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Då rapporten huvudsakligen baseras på studier av stora befintliga verk, med mer än 100 000 

pe, är resultaten troligen mest användbara för större verk. Överlag är även möjligheterna att 

spara energi större för verk med höga vattenflöden.  

Beroende på vilka genomsnittsvärden som används varierar således de framräknade 

resultaten. Exempelvis innebär större slamflöden att energibehovet för avvattning ökar. Ett 

annat exempel är att mer el och värme kan utvinnas vid kraftvärmeverket vid en ökad 

gasproduktion. Olika värden på COP för värmepump och olika verkningsgrader för 

värmeväxlare påverkar hur stora värmemängder som kan tillvaratas. Utrustningen har ofta 

en maxkapacitet och är inte alltid i drift, detta är inte heller medräknat.  

För att vara så öppen som möjligt med de värden och ekvationer som används finns de 

beskrivna i rapporten och redovisade i en separat flik i själva verktyget. Dessutom har försök 

gjorts att hitta likartade siffervärden i flera av varandra oberoende källor, alternativt har 

värdena kontrollerats med egen formelräkning. Detta gör att värdena känns trovärdigare. 

För att användaren ska kunna anpassa verktyget efter rådande förhållanden vid ett specifikt 

verk, ges även möjlighet att justera input för flera parametrar. Några exempel är 

temperaturer genom de olika processtegen och ett COP-värde för värmepump. Små 

skillnader i storleken på COP har en avgörande betydelse för värmepumpens elenergibehov.  

Att använda sig av genomsnittsvärden kan möjligen upplevas som en begränsning. Tiden för 

att göra avancerade beräkningsmodeller för de olika renings- och slambehandlingsstegen 

har varit för begränsad. Men genomsnittsvärden gör ändå att modellen blir mer allmängiltig. 

Att enbart de mest energikrävande stegen redovisas innebär också att verktygets 

flödesscheman blir mer lättöverskådliga och enklare att ta till sig. 

6.3 Framtida forskning 

Genom att ta fram visualiseringsverktyget har en grund skapats som det kan arbetas vidare 

utifrån. Verktyget behandlar mass- och energiflöden genom reningsverket. Det skulle vara 

intressant att komplettera verktyget med flöden av näringsämnen, främst fosfor och kväve. 

Då skulle användaren kunna se var möjligheterna att utvinna mer fosfor är som störst. Det 

skulle också vara möjligt att se hur se olika processutformningarna påverkar näringsflödena 

och hur energibehovet påverkas. Att inkludera näringsämnen skulle troligen även ge 

exaktare exergiberäkningar.    

Då tiden för arbetet har varit begränsad har relativt enkla beräkningsmodeller använts för de 

olika renings- och slambehandlingsstegen. Mycket är baserat på genomsnittsvärden och 

värden från befintliga anläggningar. Mer djupgående beräkningsmodeller för de olika 

reningsstegen kan göras, där fler parametrar är medräknade och möjliga för användaren att 

modifiera. Även olika alternativa tekniker för exempelvis rötning och avvattning kan också 

presenteras.  Framtida studier skulle även kunna undersöka aspekter som miljöpåverkan och 

ekonomi för de olika processutformningarna. Detta behandlas inte i examensarbetet. 
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7. Slutsats 
Avloppsvattenrening och efterföljande slambehandling är energikrävande processer och det 

finns goda möjligheter för bättre energiutnyttjande. Ett visualiseringsverktyg som ger ett 

helhetsperspektiv på verkets mass- och energiflöden har därför tagits fram. Verktyget bygger 

på data från befintliga verk och litteraturstudier, men användaren kan själv justera flera 

parametrar. Avloppsvattenreningen följs av traditionell slambehandling i form av rötning och 

avvattning. Slammet leds sedan till vidare behandling i form av torkning, förbränning och 

förgasning. Teknik för bättre energiutnyttjande – värmeväxlare, värmepumpar och 

kraftvärmeverk – är också med i verktyget.    

Resultatet visar att värmepumpar för spillvärme är en energieffektiv metod. Det renade 

vattnet från verket innehåller tillräckligt med värme för att täcka det interna värmebehovet. 

Överskottet kan säljas som fjärrvärme. Tekniken är lämplig för svenska förhållanden, då 

vattnets temperatur är lägre än luftens på sommaren och vice versa på vintern. Att sända 

biogasen till kraftvärmeverk för el- och värmeproduktion är en alternativ lösning. Det kan 

dock vara lönsammare ur exergisynpunkt att uppgradera bio- och syntesgasen till 

fordonsgaskvalitet istället.  

Värmeväxlare är en teknik som bör användas, exempelvis för in- och utgående slam från 

rötkammaren. Det är även lämpligt att utveckla mer energieffektiva rötnings- och 

avvattningsprocesser framöver. Förbränning och förgasning är intressanta alternativ för 

vidare slambehandling, om önskan finns att bli kvitt slammet. Förgasning ger till skillnad från 

förbränning en nettovinst i el- och värmeenergi, men tekniken är oprövad inom 

avloppsvattenrening.  

Det finns ett antal osäkerheter med verktyget. Att det i hög grad bygger på 

genomsnittsvärden kan upplevas som en brist, användaren ges dock möjlighet att göra egna 

inställningar. Faktorer som storlek på producerad gasmängd och värmepumpens COP-värde 

påverkar anläggningens totala energibalans.  
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Bilaga I: Energiflöden vid olika processutformningar. 
Samtliga värden i bilagan presenteras i MWh/år. Följande färgnyckel används: lila = elenergi, 

rött = värmeenergi, grönt = bränsleenergi, blått = energi i vatten och orange = energi i slam.   

 

Figur 19 – Energiflöden vid traditionell slambehandling. 
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Figur 20 - Energiflöden vid traditionell slambehandling kompletterat med värmepump. 
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Figur 21 - Energiflöden vid traditionell slambehandling kompletterat med kraftvärmeverk. 
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Figur 22 - Energiflöden vid traditionell rening och slambehandling kompletterat med förbränning 
(utan torkning). 
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Figur 23 - Energiflöden vid traditionell rening och slambehandling kompletterat med förbränning 
och torkning. 
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Figur 24 - Energiflöden vid traditionell rening och slambehandling kompletterat med förgasning 
och torkning. 


