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Sammanfattning 
 

De ökade deponi- och transportkostnaderna har skapat ett ökat intresse att effektivisera 

hanteringen av avloppsslam. Umeås allmänna avloppsreningsverk (Vakin) tar emot avloppsvatten 

från mer än 80 000 hushåll och företag och det mesta leds till reningsverket på Ön. Efter 2020 

upphör avtalet med Dåva deponi om att avloppsreningsverket får använda slammet till 

sluttäckning av deponier. Ett alternativ till deponering är torkning med efterföljande förbränning. 

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Vakin och syftet var att kartlägga 

energiflödena och CO2-utsläppen före och efter en implementering av en ångtork i byggnaderna 

rörande slamhantering. Även effekter av förbränning respektive deponering av slam har 

inkluderats. Ett mål var presentera ett systemförslag för hur ångtorken kan implementeras till 

befintlig anläggning.  

För att uppnå syftet inhämtades data genom inventering på plats och i projektplaneringsverktyget 

Projectplace. Därefter beräknades och sammanställdes energibehovet, kostnaden och 

klimatpåverkan för respektive energiförbrukande enhet i Microsoft Excel  

Förslaget till implementering av ångtorken är baserat på litteraturdata. 

Resultatet visar att det årliga energibehovet för slamhantering skulle öka från cirka 2 700 MWh till 

cirka 3 000 MWh. Vilket resulterar i att den årliga kostnaden för slamhantering ökar från cirka 6,2 

miljoner kronor till cirka 7,5 miljoner kronor. Men den årliga klimatpåverkan skulle minska från 

cirka 930 ton CO2 till cirka 490 ton CO2 med en ångtork. Det årliga elbehovet för slamhantering 

ökar från inget energibehov till 2 100 MWh vid en installation av en ångtork. Detta eftersom cirka 

hälften av biogasen som tidigare användes till att producera el- och värmeenergi förväntas 

användas i ångtorken. Detta resulterar i att den årliga elkostnaden minskar från en intäkt på 650 

000 kronor till en kostnad på cirka 4,6 miljoner kronor. Vidare ökar den årliga klimatpåverkan för 

elen från cirka 10 ton CO2 till cirka 180 ton CO2. 

Det årliga energibehovet för transporten minskar från cirka 2 700 MWh till cirka 900 MWh vid en 

installation av en ångtork. Eftersom ångtorken reducerar mängden slam som ska transporteras. 

Vilket resulterar i att den årliga kostnaden för transporten minskar från cirka 4,1 miljoner kronor 

till cirka 1,4 miljoner kronor. Även klimatpåverkan för transporten minskar från cirka 720 ton CO2 

till cirka 240 ton CO2. Det årliga energibehovet idag är oförändrat när Vakin förbränner det 

torkade slammet. Eftersom energibehovet för sluttäckning inte beaktats och energibehovet för 

förbränning av torkat slam är noll. Den årliga kostnaden minskar från cirka 2,8 miljoner kronor till 

cirka 1,6 miljoner kronor. Eftersom mängden slam minskar mer än vad kostnaden för att 

förbränna slammet ökar. Den årliga klimatpåverkan minskar från cirka 180 ton CO2 till inget CO2-

utsläpp. Eftersom klimatpåverkan att förbränna förnybart biologiskt material är noll. 

 

Energikartläggningen av fastigheterna visar att idag förbrukar utrustningen och belysningen 

rörande slamhantering cirka 760 MWh respektive 25 MWh el. Byggnaderna rörande 

slamhantering förbrukar idag cirka 1 200 MWh (byggnad 4) respektive 500 MWh (byggnad 5) 

värmeenergi. Dessa värden är jämförbara med andra liknande slamhanteringsanläggningar.  

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv rekommenderas att Vakin installerar en ångtork, vilket medför bland 

annat en minskad årlig transportsträcka och därav reduceras CO2-utsläppen från transporten.  

Den mest lämpliga integreringen av en ångtork till ett avloppsreningsverk är att upprätthålla en 

arbetstemperatur för rötkamrarna med värmen från kondensationen av det förångade vattnet, 

återcirkulera den överhettade ångan som värms av förbränningen av metangasen från 

rötkamrarna samt blanda torkat slam med blöt slam för att undvika slammets klibbiga fas. 
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Abstract 
 

The increasing costs of landfill and transport has increased the interest to treat and remove sludge 

from waste water more effective. Umeå’s general sewage treatment plant (Vakin) receive sewage 

from more than 80 000 household and companies and the most sewage is transported to the 

sewage treatment plant at Ön. After 2020 the deal with Dåva deponi ends which allowed the 

sewage treatment plant at Ön to cover landfill with sludge. One alternative to landfill is drying 

followed by incineration. This master thesis was carried out on behalf of Vakin and the object was 

to map the energy flow and CO2-emissions before and after an implementation of a superheated 

steam dryer at the buildings regarding the sludge treatment process. Effects of incineration 

respectively landfill of sludge are also included. One of the objects was to make a system proposal 

of how the superheated steam dryer was going to be implemented in the buildings.  

To achieve the objectives, data was collected through stocktaking in place and in the project 

planning tool Projectplace and then the energy need, cost and climate impact was calculated and 

compiled for each energy consuming unit in Microsoft Excel, then the annual energy need, cost 

and climate impact for each case was calculated. The suggested implementation is based on 

literature data. 

The result shows that the annual energy need for the sludge treatment is increasing from about 

2 700 MWh to about 3 000 MWh. Which leads to that the annual cost of sludge treatment is 

increasing from about 6,2 million SEK to about 7,5 million SEK. But the annual climate impact is 

decreasing from about 930 ton CO2 to about 490 ton CO2. The annual electrical need of the sludge 

treatment is increasing from no electrical need to about 2 100 MWh after an implementation of a 

superheated steam dryer. Because about half of the biogas are used in the superheated steam 

dryer. This leads to that the annual cost of electricity is decreasing from a revenue of 650 000 SEK 

to about 4,6 million SEK. The climate impact of the electricity is increasing from 10 ton CO2 to 

about 180 ton CO2. The energy need of the transport is reduced from about 2 700 MWh to about 

900 MWh after an installation of a superheated steam dryer. Because the superheated steam dryer 

is reducing the amount of sludge that is going to be transported. This leads to that the annual cost 

of the transport is reduced from about 4,1 million SEK to about 1,4 million SEK. The climate 

impact of the transport is decreasing from about 720 ton CO2 to 240 ton CO2. The annual energy 

need today is unchanged when Vakin is incinerating dried sludge. Because the energy need for 

landfill has not been taken in consideration and the energy need for incinerating dried sludge is 

zero. The annual cost if Vakin burned the dried sludge is reduced from about 2,8 million SEK to 

about 1,6 million SEK. The annual climate impact is decreasing from 180 ton CO2 to no CO2-

emission. Because the climate impact of renewable biological material is zero. 

 

The energy audit of the buildings shows that today the equipment and the lighting concerning 

sludge treatment are using 760 MWh respectively 25 MWh of electricity. Today the buildings 

regarding the sludge treatment process are using 1 200 MWh (building 4) respectively 500 MWh 

(building 5) of heat. These values are comparable with other similar sewage treatment plants. 

 

From a sustainable perspective Vakin is recommended to install a superheated steam dryer, which 

includes a decreasing transport distance and thereby reduces the CO2-emissions from the 

transport. The most preferable integration of a superheated steam dryer to a sewage treatment 

plant is to maintain the operating temperature of the digester with the heat from the condensation 

of the evaporated water, recirculate the superheated steam which is heated by burning methane 

from the digester and mix dried sludge with wet sludge to avoid the sticky phase of sludge.  
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1 Inledning 

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Vakin i kursen examensarbete för 

civilingenjörsprogrammet i Energiteknik. I det här avsnittet presenteras examensarbetets 

bakgrund, syfte och mål och avgränsningar. Kapitlet innehåller även en presentation av 

slamhanteringen vid Vakin och en genomgång av olika torkningsmetoder.  

 

1.1 Vakin AB 
 

Vakin – Vatten och Avfallskompetens i Norr AB ägs av Vindeln och Umeås kommuner, det 

kommunala bolaget tar hand om avlopp, vatten, avfall och återvinning inom kommunerna. Antalet 

anställda är cirka 135 personer och 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor [1]. Verksamheten 

delas upp i två avdelningar, Vatten & Avlopp och Avfall & Återvinning. Vatten & Avlopp ansvarar 

över 19 avloppsreningsverk, där Vakins största avloppsreningsverk är beläget på Ön (Umeå) och är 

under fortlöpande optimering [2]. Umeås allmänna avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten 

från mer än 80 000 hushåll och företag och det mesta leds till reningsverket på Ön via avloppsrör 

[3]. Idag producerar avloppsreningsverket på Ön egen värme- och elenergi med hjälp av två 

gasmotorer och två gaspannor [4]. Vakin har arbetat under 15 år med att ta tillvara på fosforn i 

avloppsslammet, i deras slamstrategi framgår det att Vakin bland annat undersöker om slammet 

kan torkas och därefter brännas för att sedan återföra askan innehållande fosfor till jorden [5]. 

Vakin har tidigare tagit hand om slammet i en pelleteringsanläggning, men avvecklades bland 

annat på grund av arbetsmiljöproblem [6]. Slammet som Vakin tar hand om på Ön behandlas i 

byggnad 4 och 5, för en detaljerad beskrivning över hur slammet behandlas i byggnad 4 och 5 se 

kapitel 1.2.1 Slambehandling på Vakins reningsverk. 

 

Vakin är intresserade av hur en implementering av en ångtork för att torka slam påverkar 

slamhanteringen utifrån energiförbrukning, miljöaspekter och kostnader. Installeras en ångtork 

räknar man med att den kommer kräva en betydande mängd biogas för driften. Vakin är därför 

intresserad av hur mycket biogas ångtorken kommer att förbruka. Eftersom detta kommer att 

resultera i att Vakin inte längre är självförsörjande på el och värme och Vakin är intresserade av 

hur mycket mer energi som måste köpas efter en eventuell installation av en ångtork. För att 

kunna kartlägga den extra energin som behöver köpas, antar Vakin att byggnad 4 och 5 behöver 

den nyköpta energin, därav är Vakin intresserade av en energikartläggning över byggnad 4 och 5 

före respektive efter en implementering av en ångtork.  

 

Efter 2020 får inte Vakin använda slammet till sluttäckning av deponier och undersöker 

alternativa lösningar, där ångtorkning är den mest aktuella lösningen [6]. Vakin vill i dagsläget 

helst inte bearbeta slammet på Ön utan betalar hellre en entreprenör för att ta hand om slammet 

[6].  

 

1.2 Slamhantering idag 
 

Avloppsslam uppstår som en biprodukt vid rening av avloppsvatten i ett avloppsreningsverk. 

Avloppsvatten består av avfall från bland annat industrier, institutioner och bostäder [7]. 

Avloppsslam är den biprodukt som har störst volym som uppstår vid rening av avloppsvatten, 

eftersom avloppsslammet består av 12 % torrsubstans (TS) [7]. Torrsubstans är det som återstår av 

materialet (till exempel slammet) efter att allt vatten avlägsnats [8]. 

För att bland annat förebygga odörproblem och slå ut patogena bakterier, rötas avloppsslammet. 

Rötning innebär att en del av det organiska materialet omvandlas till gas. Detta sker genom att 

bakterier under anaeroba förhållanden bryter ner organiskt material och patogena bakterier 

förstörs. Rötningsprocessen resulterar i att avloppsslammets volym reduceras med 50 % [7].  
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Fukten i avloppsslammet utgörs av 70-75 % obundet vatten, 20-25 % av vattnet binder sig till 

slammet och bildar partiklar, dessa partiklar fastnar i varandra och bildar stora aggregat 

(klumpar) och resterande vatten är bunden i kapillärer [7], [9]. Det obundna vattnet avlägsnas 

genom förtjockning, det vill säga att avloppsslammet rörs om i stora öppna tankar så att den 

utspädda suspensionen blir koncentrerat slam [10]. Mekanisk avvattning av slammet sker oftast i 

centrifuger [11]. Det vatten som befinner sig i kapillärer kan enbart avlägsnas med mekanisk 

avvattning efter att avloppsslammet behandlas kemiskt [7]. 

 

Mängden avloppsslam ökar drastiskt för närvarande. En anledning till att avloppsslammet ökar är 

att fler hushåll ansluter sig till avloppsreningsverk. Idag används slammet till sluttäckning av 

deponier, så fler användare medför ökade transportkostnader [7]. Möjligheten till sluttäckning av 

de befintliga deponier håller på att ta slut, vilket resulterar i att deponiavgifterna ökar för de 

befintliga deponierna [7]. 

De ökade deponi- och transportkostnader är två orsaker varför intresset ökar bland myndigheter 

att bearbeta och avlägsna avloppsslam på ett miljövänligt och ekonomiskt hållbart sätt [12]. 

Slamhanteringen bedöms vara avloppsreningsverkens mest komplicerade miljöproblem i 

framtiden [7]. 

 

1.2.1 Slambehandling på Vakins reningsverk 
 

Nedan ges en mer detaljerad beskrivning på hur slammet behandlas i de olika delmoment i 

byggnad 4 och 5 på avloppsreningsverket på Ön. Till råslamlagret kommer slam som bildas som en 

biprodukt i avloppsreningsverket på Ön och slam ifrån externa avloppsreningsverk i Umeå 

kommun. Slammet från råslamlagret pumpas vidare till de två rötkamrarna, vilket kan ses i figur 1. 

I rötkammaren är det 37°C (mesofil process) och slammets uppehållstid i rötkammaren är tre 

veckor [13]. I rötkammaren bryts organiskt material ner av bakterier under anaeroba förhållanden, 

vilket genererar rötgas, rötgas består av metan och koldioxid. En del av metanen förbränns i de två 

gasmotorerna, vilket genererar el och resterande andel förbränns i de två gaspannorna, vilket 

genererar värme. Efter rötningen pumpas slammet till de två centrifugerna för mekanisk 

avvattning och efter avvattningen består slammet till 30 % av torrsubstans. Slutligen skruvas 

slammet från slamsilon till en lastbil för transport till Dåva deponi [14]. Alla delmoment som 

slammet behandlas i slamhanteringen finns i byggnad 4 och 5, vilket har allmänbelysning. 
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En översiktlig bild över hur slammet behandlas i olika delmoment i slamhantering på 

avloppsreningsverket på Ön presenteras i figur 1.  

 

 

Figur 1. Översiktlig bild över hur slammet behandlas i olika delmoment i slamhantering på avloppsreningsverket på Ön 
[4]. 

Slammet passerar delmomenten med hjälp av maskiner, till exempel pumpar, kvarnar, omrörare, 
blåsmaskiner, brunnslammottagare och fläktar.  

 

1.3 Befintliga torkningsmetoder 
 

Ett sätt att minimera deponi- och transportkostnaderna är att torka avloppsslammet [15]. Det 

finns ett antal olika torkningsmetoder, här nedan beskrivs några. Ångtorkning beskrivs separat i 

kapitel 1.4 Ångtorkning – kort översikt. 

Torkhastigheten eller torkkvot [kg/m2*h] definieras som mängden fukt som avlägsnas per torkyta 

och tid [16]. Vid för hög torkhastighet kan materialet gå sönder, till exempel kan materialet gå av 

och klyvas [17].  

 

1.3.1 Direkt- och indirekt torkning 
 

Torkmetoderna kan delas upp i två huvudgrupper; direkta och indirekta torkmetoder. Vid indirekt 

torkning skiljs slammet och värmemediet (olja, luft eller ånga) åt av en värmeöverföringsyta [15]. 

Fördelar med indirekt torkning är att metoden producerar minimal mängd ånga och metoden 

reducerar odörproblem [18]. Nackdelen är att man måste blanda torrt slam med blöt slam för att 

undvika slammets klibbiga fas, eftersom under slammets klibbiga fas fastnar slammet på den 

värmeöverförande ytan och försvårar torkning, vilket gör dess konstruktion mer komplicerad [18]. 

Den klibbiga fasen inträffar när slammet har en TS-halt mellan 55-70 % [18]. Vid direkt torkning 

har slammet kontakt med värmemediet [15]. Fördelar med direkt torkning är dess enkla 

konstruktion och att metoden torkar slammet snabbare än indirekt torkning, eftersom direkt 

torkning arbetar i högre temperaturintervall [18]. En nackdel med direkt ångtorkning är att vid 

elgenerering måste ångan skiljas från de kontaminerade partiklarna. En annan nackdel är det finns 
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en explosionsrisk [18]. I både direkta- och indirekta metoder förångas vattnet i slammet genom 

konvektion [18]. Konvektion är den gemensamma effekten av att värme överförs från en fast kropp 

till närliggande fluid och att denna värme avlägsnas med hjälp av fluidens slumpmässiga rörelse 

eller en forcerad rörelse [19].  

Torkning i en konventionell lufttork sker genom att varm luft passerar det material som ska torkas. 

Luften värms upp av till exempel direktverkande el eller från spillvärme [20]. Temperaturen på 

luften ligger i intervallet 50 – 90 °C beroende på kvalitetskrav. Luften cirkulerar med hjälp av en 

fläkt. Torktiden beror av temperatur, lufthastighet och materialets dimension [20]. 

 

1.3.2 Frystorkning 
 

Första steget i frystorkning är att materialet fryses, sedan appliceras ett lågt tryck för att 

möjliggöra sublimering, sedan avlägsnas den förångade delen. Vatten som inte förångades i första 

steget, avlägsnas genom att materialet upphettas i vakuum [21]. Fördelar med frystorkning är att 

metoden kan användas för material som är känsliga för värme och materialet konserveras och 

bibehåller dess konstruktion efter torkningen. Torkningsmetoden är fördelaktig i kallare klimat 

[22]. Nackdelen är att metoden är dyr, kräver höga vakuum förhållanden och slammet blir inte 

hygieniserat [21], [22]. I Bodens kommun har en demonstrationsanläggning byggts för 

frystorkning av avloppsslam [22]. 

 

1.3.3 Fritering 
 

Fritering är en direkt torkningsmetod, då slammet läggs direkt i kokande olja. Den varma oljan 

förångar vattnet i slammet [23]. Fördelar med torkningsmetoden är att det torkade materialet blir 

steriliserat, man undviker problem med klibbiga material, mycket snabb torkhastighet, 

odörproblem undviks, använd olja kan användas för att torka slammet och torkningsmetoden har 

inga gasemissioner [21], [23]. Nackdelen är att metoden är energikrävande och den höga 

temperaturen innebär en risk för brand [23]. Fritering används vanligtvis inom matframställning 

för att snabbt torka mat och inte till att torka avloppsslam [24]. 

 

1.3.4 Hydrotermisk förkolning 
 

I hydrotermisk förkolning frigörs vatten genom att slammet utsatts för ökat tryck och 

temperaturer på 205°C [22]. Fördelen är att det torkade materialet hygieniseras, kväve- och 

svavelutsläpp reduceras och materialet kan vidarebehandlas och ersätta fossila bränslen [22]. 

Nackdelen är att det krävs en extern värmekälla för att upprätthålla processen, eftersom slam har 

en låg organisk andel [22]. Metoden har funnits i ett sekel och inte förens nu har metoden fått 

större uppmärksamhet. Idag torkas slammet med hydrotermisk förkolning i Kalifornien, USA och i 

Kaiserslautern, Tyskland [22]. 

 

1.3.5 Höghastighetscyklontork 
 

Höghastighetscyklontork är en direkt torkningsmetod, då luft blandas med slam [25]. Blandningen 

åker igenom en cyklonformad enhet. Torkningen sker av de ändrade radiella hastigheterna och 

ändrade trycken, vilket separeras de mindre partiklar som åker ut i toppen av cyklonen och större 

partiklar som ramlar ut i botten av cyklonen [25], [26]. Fördelen med torkningsmetoden är att 

metoden kan torka väldigt klibbiga material och slutprodukten blir rund och lätt att hantera [21]. 

Nackdelen är dess komplicerade konstruktion [21]. Torkning av slam med en 

höghastighetscyklontork är inte vanligt, då det enbart finns pilotanläggningar av 

höghastighetscyklontorkar [26]. 
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1.3.6 Paddeltork 
 

Paddeltorken är en indirekt torkningsmetod [27]. Slammet passerar en öppen behållare med hjälp 

av gravitationen i en paddeltork. I mitten av behållaren snurrar en axel och på axeln sitter 

fastsvetsade ihåliga kilformade paddlar. Dessa kilformade paddlar värms av den överhettade 

ångan och vattnet i slammet förångas av värmen från de kilformade paddlarna [28]. I Frankrike 

och Kina är det vanligt att torka slammet från avloppsreningsverk med en paddeltork [27], [29]. 

 

1.4 Ångtorkning – kort översikt 
 

I en ångtork används överhettad ånga istället för en permanent gas, till exempel luft, därav är det 

teoretiskt möjligt att tillämpa samma konvektiva torkare med luft som för ånga [30]. Torkning 

med överhettad ånga ökar komplexiteten av torkningsprocessen, bland annat behövs ett system 

som hindrar luft att komma in i torken [21].  

Metoden ger en utsläppsreducering av till exempel flyktiga ämnen och CO2, eftersom torkningen 

sker i ett slutet system utan luft [31]. Därav är metoden ett steg i en ekologisk hållbar utveckling 

[32]. Det enda som släpps ut från ångtorken är den kontaminerade ångan som till exempel kan 

värma intilliggande apparater från dess kondensation.  

Fördelen med torkningsmetoden är en hög termisk verkningsgrad, energibesparing (det förångade 

vattnet kan användas till att upprätthålla en arbetstemperatur för anaerob rötning) och 

odörproblem undviks [33]. Metoden är explosion- och brandrisk förebyggande, då syre inte 

närvarar i processen. Underhållskostnaden för tekniken är låg, då ångtorken har få rörliga delar 

[34]. Metoden är fördelaktig i fuktiga klimat/regioner [35]. Eftersom ju större luftfuktighet desto 

mer latent värme från ångan går att återvinna [36]. Ju lägre den omgivande temperaturen är, 

desto mer ånga som förångats från slammet används till att upprätthålla en arbetstemperatur för 

anaerob rötning, därav är metoden mer fördelaktig i kallare klimat [12].  

Nackdelen är att start och avstängning av en ångtork är svårare än en vanlig konventionell lufttork 

[31].  

En pilotanläggning av en ångtork presenteras i figur 2. 

 

 
Figur 2. Pilotanläggning av en ångtork med tillstånd av Swedish Exergy [37], för en funktionsbeskrivning av ångtorken 
se texten efter figur 3. 
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En pilotanläggning av en ångtork presenteras i figur 2, för att ge en bild hur en ångtork ser ut i 

verkligheten. 

Torkningshastigheten för en ångtork ligger mellan 5-20 kg/m2*h [38], vilket kan jämföras med en 

torkningshastighet på 15-20 kg/m2*h för en paddeltork [23]. Nettoenergiförbrukningen för en 

ångtork är runt 1 000 kJ/kg förångad vatten, vilket kan jämföras med nettoenergiförbrukning för 

en konventionell konvektiv lufttork på 6 000 kJ/kg förångat vatten [39].  

Ångtorkens största energibesparingsmöjlighet är att återanvända den latenta värmen från 

förångning [40].  

En funktionsbeskrivning av en ångtork presenteras i figur 3.  

 

 
Figur 3. Funktionsbeskrivning av en ångtork. 

Det blöta slammet pumpas in det slutna systemet, där förångar den överhettade ångan vattnet från 

slammet. Ångan som använts för att förånga vattnet i slammet värms upp till överhettad ånga av 

extern värmekälla. Den överhettade ångan återanvänds och cirkulerar med hjälp av en fläkt och 

det torkade slammet lämnar ångtorken med en TS-halt på 80-98 %, vilket kan ses i figur 3. Det 

förångade vattnet kan till exempel kondenseras och värmen från kondensationen kan tas tillvara 

till lämplig process, till exempel för att upprätthålla arbetstemperaturen hos rötkamrarna. 

 

I Himmerfjärdsverket i stockholmsregion torkar man slammet i en indirekt trumtork och biogas 

används som bränsle till uppvärmning av torken [41]. Slammet i en trumtork passerar en 

roterande cylinder där sidorna av cylinder är täckta med skoveljärn som tar med sig slammet. 

Ångan passerar skoveljärnen och förångar vattnet i slammet [42]. 

I Tyskland är det vanligare med soltork för att torka avloppsslammet [43]. I en indirekt soltork 

värms luften upp av solen innan luften förångar slammet [44]. 

 



 

7 
 

1.5 Syfte och mål 
 

Syftet med det här examensarbetet var att kartlägga energiflödena och CO2-utsläppen före och 

efter en implementering av en ångtork i byggnaderna rörande slamhantering. Utifrån detta 

undersöktes merkostnaden för Vakin att investera i en ångtork för att torka avloppsslammet från 

avloppsreningsverket på Ön. Syftet med energikartläggningen av byggnad 4 och 5 är att avgöra hur 

mycket mer energi Vakin måste köpa, eftersom ångtorken förbrukar en viss mängd biogas och idag 

används den biogasen för att försörja verksamheten på Ön. Värmebehovet för byggnad 4 minskar 

med en ångtork, eftersom ångtorkens värmeförluster påverkar värmebehovet för byggnad 4. 

Ångtorken kommer att installeras i byggnad 4. 

Ett av målen var att ta fram en energikartläggning över slamhantering för manuellt valda 

parametrar (till exempel torrhalten på det torkade slammet) som kan hjälpa Vakin att avgöra ifall 

en ångtork är den bästa lösningen för att ta hand om avloppsslammet från avloppsreningsverket 

på Ön.  

Ett annat mål var att fastställa energibehovet, kostnaden och CO2-utsläppen över fyra utvalda fall, 

den befintliga anläggningen emot samma anläggning med en installerad ångtork när man 

använder slammet till sluttäckning eller förbränner slammet.   

Ett annat mål var att rapporten ska innehålla ett systemförslag för hur ångtorken kan adderas till 

befintlig anläggning. 

 

1.6 Avgränsningar 
 

I överenskommelse med Vakin så bestämdes att energikartläggningen skulle omfatta: 

Utrustningens energibehov, belysningens energibehov, ångtorkens energibehov, byggnadens 

värmebehov, transportens energibehov Ön-Dåva deponi, förbränningens energibehov och egen 

producerad energi. Klimatpåverkan för respektive energiförbrukande enhet har beräknats i CO2 

ekvivalenter för att kunna jämföra klimatpåverkan för respektive energiförbrukande enhet samt 

för att visualisera respektive falls årliga koldioxidutsläpp. Kemikalier berörs inte i detta projekt. 

Vissa delar av det årliga energibehovet för slamhantering på Dåva deponi har inte beaktats, vilket 

till exempel kan vara samkaraktärisering, stabilisering och sortering. Andra torkmetoder utöver 

ångtorken har inte behandlats i detta projekt. Inget torkningsförsök har genomförts. Bygglov och 

de medföljande kostnaderna för en ångtork har inte beaktats. Personalkostnaden för att driva 

utrustningen och ångtorken har inte beaktats.  
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2 Teori 

Kapitlet består av fyra underkapitel som förklarar relevanta teoretiska samband för att kunna 

förstå utförandet och beräkningarna som utförts i examensarbetet. Teorin angående 

verksamhetselen för respektive byggnad behandlas i avsnittet. I kapitlet redovisas de teoretiska 

sambanden över energibehovet för ångtorken och transporten. Teorin rörande byggnadernas 

energianvändning med fokus på U-värdesmetoden och gradtimmar behandlas i avsnittet. De 

teoretiska sambanden för ångtorkens specifika energikonsumtion och en uppskattning av 

respektive byggnads höjd presenteras i avsnittet. En del av ekvationerna har erhållits ifrån 

vedertagna kurslitteraturer och vetenskapliga artiklar. 
 

2.1 Utrustningens energibehov 
 

Alla apparater i byggnad 4 och 5 rörande slamhantering är anslutna till trefas och effekten, 𝑃 [W] 

för apparater anslutna till ett trefassystem beräknas enligt 

 

𝑃 = √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼 ∗ cos(𝜑)  (1) 

 

där 𝑈ℎ [V] är huvudspänningen, 𝐼 [A] är fasströmmen och cos(𝜑) är effektfaktorn [45]. 

 

För att beräkna den skenbara effekten för de utrustningar där märkströmmen avlästes tillämpas 

formeln 

 

𝑆 =  √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼ℎ   (2)  

 

där 𝐼ℎ är märkströmmen [45]. 

 

För att omvandla den skenbara effekten till den aktiva effekten, används effekttriangel.  

Effekttriangeln presenteras i figur 4.  

 

 
Figur 4. Effekttriangeln visar sambandet mellan skenbar, reaktiv och aktiv effekt. 

där S [VA] är den skenbara effekten, Q [var] är den reaktiva effekten, P [W] är den aktiva effekten 

och φ är fasvinkeln [°].  

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

2.2 Ångtorkens energibehov 
 

Ångtorkens energibehov är detsamma som energibehovet för att värma upp slammet och vattnet 

samt energibehovet för att förånga slamvattnet, där energibehovet för uppvärmning av vatten, 
𝑄𝐻20 [J/kg] och slam, 𝑄𝑠𝑙𝑎𝑚  [J/kg] erhålls enligt 

 
𝑄𝐻20 = (1 − 𝑇𝑆𝑖𝑛) ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑐𝑝,𝐻20   (3) 

 

respektive 

 
𝑄𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝑇𝑆𝑖𝑛 ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑐𝑝,𝑠𝑙𝑎𝑚   (4) 

 

där och 𝑇𝑆𝑖𝑛 är torrsubstansen av slammet innan torkning, ∆𝑇 [°C] är temperaturskillnaden mellan 
mediumet innan uppvärmning och mediumet efter uppvärmning, 𝑐𝑝,𝐻20 [J/kg*°C] är vattnets 

specifika värmekapacitet och 𝑐𝑝,𝑠𝑙𝑎𝑚, [J/kg*°C] är slammets specifika värmekapacitet. 

Energibehovet för att förånga slamvattnet, 𝑄𝑓ö𝑟å𝑛𝑔 [J/kg] ges av 

 

𝑄𝑓ö𝑟å𝑛𝑔 = (1 − (𝑇𝑆𝑖𝑛 + 𝑇𝑆𝑖𝑛 ∗
100−𝑇𝑆𝑢𝑡

𝑇𝑆𝑢𝑡
)) ∗ 𝑟𝐻2𝑂 (5) 

 
där 𝑟𝐻2𝑂 [J/kg] är ångbildningsentalpi för vatten [46]. 

 

2.2.1 Ångtorkens specifika energikonsumtion 
 

För att erhålla ångtorkens specifika energikonsumtion divideras ångtorkens energibehov med 
mängden avdrivet vatten, ∆𝑚𝐻2𝑂 [ton], där mängden avdrivet vatten erhålls enligt 

 
∆𝑚𝐻2𝑂 = 𝑚𝐻2𝑂,𝑓 − 𝑚𝐻2𝑂,𝑒   (6)  

 
där 𝑚𝐻2𝑂,𝑓 [ton] är mängden vatten i slammet innan torkning och erhålls från 

 
𝑚𝐻2𝑂,𝑓 = 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ (1 − 𝑇𝑆𝑖𝑛)   (7) 

 
där 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 [ton] är mängden slam som ska torkas [47]. Hur man erhåller 𝑚𝐻2𝑂,𝑒  redovisas i kapitel 

2.4 Mängden vatten och slam vid torkning. 

 

2.3 Byggnadens värmebalans 
 

Byggnader måste tillföras värmeenergi på grund av att värme bortförs bland annat genom 

luftläckage, ventilationsförluster och transmissionsförluster.  

Värme bortförs genom ofrivilligt luftläckage, det vill säga en extra luftomsättning genom 

klimatskalet utöver byggnadens egen ventilation. Luft läcker genom till exempel väggar, tak, 

fönster och dörrar på grund av tryckskillnader över klimatskalet [48]. Där byggnadens specifika 

värmebehov för luftläckage, 𝑄𝑜𝑣
̇  [W] ges av 

 

𝑄𝑜𝑣
̇ = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑜𝑣 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)    (8) 

 

där 𝑇𝑖𝑛 [°C] är inomhustemperaturen och 𝑇𝑢𝑡 [°C] är den dimensionerade vinterutetemperaturen 

(DVUT), vilket är en funktion av ortens temperatur och byggnadens tidskonstant [49]. Där den 

specifika värmeförlustfaktorn, 𝐹𝑜𝑣 [W/°C] erhölls enligt 

 
           𝐹𝑜𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑜𝑣             (9) 
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där 𝜌 [kg/m3] är luftens densitet vid aktuell temperatur, 𝑐𝑝 [J/kg*°C] är luftens specifika 

värmekapacitet vid aktuell temperatur, 𝑞𝑜𝑣  [m3/s] är det ofrivilliga luftläckaget 

 

Ventilationsförluster är värmeförluster från luften som sugs ut med hjälp av ventilationen, där 

byggnadens specifika värmebehov för ventilationen, 𝑄�̇�  [W] erhålls från 

 

𝑄�̇� =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇å)   (10) 

 

där 𝑞𝑣 är ventilationsflödet och 𝑇å [°C] är utetemperaturen efter uppvärmning i en värmeväxlare 

[49]. Från definitionen av värmeväxlarens temperaturverkningsgrad 

 

𝜂 =  
𝑇å−𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑢𝑡
   (11) 

 

erhålls utetemperaturen efter uppvärmning 

 

𝑇å = 𝜂 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) + 𝑇𝑢𝑡 = 𝜂 ∗ 𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝜂)  (12) 

 

där 𝜂 är temperaturverkningsgraden för eventuell värmeväxlare, temperaturverkningsgraden 

anger hur temperaturen ändras över värmeväxlaren. 

Ekvation (12) insatt i ekvation (10) ger 

 

𝑄�̇� =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − (𝜂 ∗ 𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝜂))) =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝜂 ∗ 𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝜂)) =

𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ (1 − 𝜂) ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)    (13) 

 

Där den specifika värmeförlustfaktorn, 𝐹𝑣 [W/°C] erhålls från 

 
          𝐹𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ (1 − 𝜂)   (14) 

 

Värme förloras genom transmissionsförluster i byggnadsdelar, det vill säga värmeförluster genom 

till exempel ytterväggar. Transmissionsförlusterna är olika för de olika material som används i 

byggnadskonstruktionen. Byggnadens specifika värmebehov för transmission, 𝑄�̇� [W] är summan 

av köldbryggor och transmission genom konstruktionsdelar [50], vilket ges av 

 

       𝑄�̇� = 𝐹𝑡 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)   (15) 

 

där den specifika värmeförlustfaktorn, 𝐹𝑡 [W/°C] erhålls från 

 

𝐹𝑡 = (∑ 𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝜓𝑘 ∗ 𝑙𝑘

𝑚
𝑘=1 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1 )  (16) 

 

där 𝑈 [W/m2*°C] är värmegenomgångskoefficient för respektive byggnadsdel, 𝐴 [m2] är arean för 

respektive byggnadsdel, 𝜓 [W/m*°C] är de linjära köldbryggorna, 𝑙 [m] är längden på respektive 

köldbrygga och 𝜒 [W/°C] är de punktvisa köldbryggorna [49]. 

 

Värmegenomgångskoefficienten för en yttervägg respektive ett tak räknas ut med hjälp av U-

värdesmetoden och enligt λ-värdesmetoden. Vid U-värdesmetoden förutsätts att allt värmeflöde 

sker vinkelrätt genom konstruktionen. Värmeflödet sker inte i tvärled och värmeflödet i materialen 

sker oberoende av varandra. Väggens U-värde är ett medelvärde av de olika materialens U-värde i 

konstruktionen, det vill säga 

 
𝑈𝑈 = 𝛼 ∗ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙    (17) 

 

där 𝛼 är ytandelen isolering, 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙  är värmegenomgångskoefficienten för isoleringsdelen, 𝛽 är 
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ytandelen regel och 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  är värmegenomgångskoefficienten för regeldelen. Där ytandelen 

isolering, 𝛼 beräknas genom att dividera differensen av avståndet mellan två reglar (cc) och regelns 

tjocklek med avståndet mellan två reglar. Ytandelen regel, 𝛽 erhålls genom att dividera regelns 

tjocklek med avståndet mellan två reglar [51].  

 

I λ-värdesmetoden förutsätts att de olika materialen har oändlig värmeledningsförmåga i sidled 

och U-värdet beräknas genom att tillämpa ett medelvärde av de olika materialens λ-värde [51]. Det 

viktade λ-värdet erhålls ur  

 
𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∗ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙    (18) 

 
där 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙  [W/m*°C] är värmekonduktiviteten för isoleringen och 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  är värmekonduktiviteten för 

regeln. 

Medel U-värdet erhålls genom att ta ett medel av U-värdena för de två olika beräkningsmetoderna 

enligt 

 

                    𝑈𝑚𝑒𝑑 =
2∗𝑈𝜆∗𝑈𝑈

𝑈𝜆+𝑈𝑈
   (19) 

 

där 𝑈𝑈 är värmegenomgångskoefficienten enligt U-värdesmetoden och 𝑈𝜆 är 

värmegenomgångskoefficienten enligt λ-värdesmetoden. 

 

Värmeflödet genom byggnadsdelar emot mark är flerdimensionellt. Den stora värmetrögheten i 

backen gör så att värmeflödet utifrån och in är fasförskjutet i relation till temperaturskillnaden 

mellan ute- och inneluften. En punkt långt ifrån ytterväggen har ett längre avstånd till uteluften än 

en punkt nära ytterväggen, vilket medför att ju längre bort från väggen desto större är 

värmemotståndet [51].   

 

För att beräkna U-värdet för golv, delas golvets yta upp i tre olika fält, där varje fält tilldelas olika 

värmemotstånd enligt figur 5 [51].  

 

 
Figur 5. Indelning av golvets yta vid beräkning av U-värde. 

Byggnadens totala specifika värmebehov erhålls enligt 
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𝑄𝑡𝑜𝑡
̇ = 𝐹𝑡𝑜𝑡 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)   (20) 

 

där den totala värmeförlustfaktorn, 𝐹𝑡𝑜𝑡 [W/°C] erhålls från 

 

  𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑡 + 𝐹𝑣 ∗ (1 − 𝜂) + 𝐹𝑜𝑣   (21) 

 

[49]. 

 

Byggnadens totala energibehov, 𝐸 [Wh] är således 

 

𝐸 = 𝐹𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐺𝑡    (22) 

 

där 𝐺𝑡 [°C*h] är antalet gradtimmar och kallas uppvärmningsbehov [49].  

 
För att ta fram antalet gradtimmar, 𝐺𝑡 behövs gränstemperaturen 𝑇𝑔 [°C], vilket erhålls från 

ekvationen för gratis värmeeffekt, 𝑃�̇�[W], det vill säga solvärmeinstrålning och interna 

värmetillskott enligt 

 

𝑃�̇� = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑔) →  𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛 −
𝑃𝑔

𝑄𝑡𝑜𝑡
  (23) 

 

𝐺𝑡 erhölls från tabell 1 med hjälp av normalårstemperaturen, 𝑇𝑢𝑛 för aktuell ort och 

gränstemperaturen [49].  
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Gradtimmar för olika gränstemperaturer och normalårstemperaturer presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1. Gradtimmar för olika gränstemperaturer och normalårstemperaturer med tillstånd av Lars Jensen [50]. 

 
 

2.3.1 Uppskattning av respektive byggnads höjd 
 

Höjden för respektive byggnadsdel, 𝐻 som användes för att beräkna arean för respektive 

byggnadsdel, 𝐴𝑖 erhålls ur 

 

       𝐻 =
𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎𝐴3

𝐵𝑡𝑜𝑡
∑ 𝐻𝑖 ∗ 𝐵𝑖

𝑛
𝑖=0    (24) 

 

där 𝐵𝑡𝑜𝑡  är byggnadens bredd, 𝐻𝑖  är höjden av respektive byggnadsdel, 𝐵𝑖  är byggdelens bredd.  
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2.4 Mängden vatten och slam vid torkning 
 

Transportens energibehov beror av mängden slam som ska transporteras. För att beräkna 
mängden slam efter en implementering av en ångtork har först mängden vatten, 𝑚𝐻2𝑂,𝑒 [ton] efter 

en installation av en ångtork beräknats enligt 

 
𝑚𝐻2𝑂,𝑒

𝑚𝐻2𝑂,𝑒+𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚∗𝑇𝑆𝑖𝑛
= (1 − 𝑇𝑆𝑢𝑡) →  𝑚𝐻2𝑂,𝑒 =

(1−𝑇𝑆𝑢𝑡)∗𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚∗𝑇𝑆𝑖𝑛

𝑇𝑆𝑢𝑡
  (25) 

 

där 𝑇𝑆𝑢𝑡  [%] är torrsubstansen av slammet efter torkning [47]. Mängden slam efter torkning 

erhålls enligt litteraturdata [47] 

 
𝑚𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡 = 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ 𝑇𝑆𝑖𝑛 + 𝑚𝐻2𝑂,𝑒  (26) 
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3 Metod 
 
I följande avsnitt behandlas de tillvägagångssätt som använts under projektets gång. Kapitlet 

innehåller en detaljerad beskrivning över hur alla beräkningar genomförts och hur alla data för 

beräkningarna tagits fram. I en rad tabeller presenteras rådata för beräkningar. All data har för 

alla beräkningar sammanställts i Microsoft Excel. 

Den årliga kostnaden för enskild elenergiförbrukande enhet förutom ångtork har erhållits genom 

att multiplicera respektive energibehovet med elpriset som presenteras i tabell 7. Den årliga 

klimatpåverkan för enskild elenergiförbrukande enhet har erhållits genom att multiplicera 

respektive energibehovet med emissionsfaktorn för nordisk elmix som presenteras i tabell 8. Detta 

gjordes för att visa hur stor kostnad och klimatpåverkan till exempel utrustningen har i sett till de 

andra energiförbrukande enheterna (belysning, ångtork, byggnad 4, byggnad 5, hantering av slam 

och transporten). Det har antagits att de erhållna effekterna rörande utrustningen och belysningen 

från Projectplace är märkeffekten. 

 

3.1 Utrustningens energibehov, kostnad och klimatpåverkan 
 

För att finna energibehovet för utrustningen i byggnad 4 och 5 utfördes en inventering med hjälp 

av produktionstekniker Mats Germann över de utrustningar som var tillgänglig i byggnaderna för 

slamhantering. Strömförbrukning av respektive utrustning avlästes från mätutrustning Danfoss 

frekvensomriktare VLT 5000 eller ABB frekvensomriktare. En pump till respektive gasmotor och 

en tryckhöjningsfläkt saknade mätutrustning för strömförbrukningen, därav avlästes 

märkströmmen för respektive apparat. Effekten för resterande apparater i båda byggnaderna 

lokaliserades i projektplaneringsverktyget Projectplace [52], dessa presenteras i tabell A52 och 

A53. Alla reservmaskiner som hade en drifttid på noll har försummats. 

Alla apparater var anslutna till trefas, därav beräknas effekten för utrustningen med ekvation (1), 

där huvudspänningen är 400 V, strömförbrukningen och effektfaktorn presenteras i tabell A49 och 

A50 respektive tabell 2 och 3 [53]. Se beräkningsexempel i bilaga B. Där effektfaktorn för 

tryckhöjningsfläkten och cirkulationspumparna till gasmotorn erhölls från underhållstekniker 

Harry Ahlroos och effektfaktorn för resterande utrustning där märkströmmen var angiven antogs 

till 0,9, då den används i tidigare beräkningsexempel och ligger nära den erhållna effektfaktorn 

från underhållstekniker Harry Ahlroos [54]. 

 
Tabell 2. Effektfaktor för maskiner i byggnad 4. 

 513P502, 522P501, 522P502, 523CFU502 (CFU 1), 523CFU502 (CFU 2), 

702OR501 och 515P701 

Effektfaktor, 

cos(𝜑) 

0,9 

 
 
Tabell 3. Effektfaktor för maskiner i byggnad 5 samt ventilationens effektfaktor för respektive byggnad. 

 711FL901 och 755P952 701OR501 och ventilation 

Effektfaktor, cos(𝜑) 0,82 [53] 0,9 

 

För de utrustningar där märkströmmen var angiven, se tabell A51, räknades först den skenbara 

effekten ut med hjälp av ekvation (2). Sedan erhölls den aktiva effekten ur effekttriangeln, se figur 

4 med effektfaktorerna från tabell 3. Se beräkningsexempel i bilaga B. Den totala drifttiden (det vill 

säga tiden apparaten arbetat sedan den togs i drift) för respektive maskin avlästes från 

övervakningssystemet iFIX med hjälp av underhållstekniker Harry Ahlroos och 
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produktionstekniker Anton Sjöström [55]. Den totala drifttiden för utrustningen i byggnad 5 

avlästes den 20 februari 2018 och utrustningens totala drifttid i byggnad 4 avlästes den 21 februari 

2018. Den årliga drifttiden för en del apparater fanns i iFIX och ventilationens årliga drifttid för 

båda byggnaderna erhölls från produktionstekniker Mats Germann.  

 

Alla apparater i byggnad 4 antogs ha tagits i drift den 24 oktober 1995, enligt information i 

Projectplace. Utrustning rörande rötkammare 1 (byggnad 5) togs i drift den 16 november 2015, alla 

maskiner i byggnad 5 som hade en total drifttid större än 1 000 timmar antogs ha tagits i drift den 

11 februari 2016 [56]. Den 3 mars 2016 hade all utrustning tagits i drift i byggnad 5, det vill säga 

resterande utrustning i byggnad 5 togs i drift den 3 mars 2016 [56]. För att erhålla respektive 

utrustnings årliga drifttid har det antagits att utrustningens årliga drifttid är detsamma för alla år. 

Den totala drifttiden omvandlades till drifttimmar per år genom att den totala drifttiden 

multiplicerades med kvoten av antalet dagar på ett år med antalet dagar maskinen varit i drift, där 

dagar maskiner varit i drift och totalt antal drifttimmar presenteras i tabell 4 respektive tabell 5 

och 6. Se beräkningsexempel i bilaga B. 

 
Tabell 4. Dagen maskinen började köras och dagen när antalet dagar maskinen varit i drift avlästes. Där dagen 
maskinen togs i drift fanns tillgängligt via Miljörapport Ön 2016. 

 24/10 -95 till 

21/2 -18 

16/11 -15 till 

20/2 -18 

11/2 -16 till 20/2 

-18 

3/3 -16 till 20/2 

-18 

Antal dagar 

maskinen varit i 

drift 

9 976 [52] 827 740  720  

 
P=Pump, KVR=Kvarn, OR=Omrörare, BLM=Blåsmaskin, TS=utmatningsskruv, 
TT=Brunnslammottagare, FL=Fläkt och CFU=Centrifug. 

 
Tabell 5. Total drifttid för respektive utrustning i byggnad 4, vilket fanns tillgängligt via iFIX. 

 513P951 513KVR501 521P503 701KVR501 702KVR501 522OR502 

Total 

drifttid, 

[h] 

26 266 19 876 8 091 104 9 483 4 539 
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Tabell 6. Total drifttid för respektive utrustning i byggnad 5, vilket fanns tillgängligt via iFIX. 

 051P2

01 

051BL

M601 

052TS

503 

052TT

501 

051KV

R201 

051P2

03 

052OR

501 

051OR

201 

051OR

202 

Total 

drifttid, 

[h] 

2 6 770 6 770 6 770 564 142 178 124 125 

  

 052TS

502 

052TS

501 

051P2

02 

523TS

501 

523TS

502 

523T 

S503 

523T 

S504 

701P5

01 

701P5

02 

Total 

drifttid, 

[h] 

401 669 132 231 248 258 265 16 421 16 421 

  

 052P5

04 

052P5

03 

052P5

02 

052P5

01 

052OR

502 

052OR

503 

711FL9

01 

 

Total 

drifttid, 

[h] 

2 065 496 80 1 915 3 602 1 055 20 924 

 

Den årliga drifttiden för respektive utrustning finns i tabell A49 – tabell A53. 

Det årliga energibehovet för utrustningen beräknades genom att summera produkten av effekten 

och drifttiden för respektive utrustning. Elpriset per månad erhölls genom att addera samtliga 

kostnader och summan dividerades med mängden konsumerad energi och beräknades per kWh 

exklusive moms [57]. Det årliga elpriset erhölls genom att ta ett medelvärde av alla månaders 

elpris.  

I tabell 7 och tabell 8 presenteras priserna, ersättningen, avgiften och emissionsfaktorer som 

använts i samtliga beräkningar där de är aktuella. 

 
Tabell 7. Fjärrvärme- och elpris samt ersättning och fast avgift för egen producerad el exklusive moms, erhållits från 
redovisningsansvarig Ante Berglund. 

 Fjärrvärmepris Elpris Ersättning Avgift 

[kr/kWh exklusive 

moms] 

0,78 1,12 2,87 0,025 

 
 
Tabell 8. Emissionsfaktor för respektive energikälla. 

 Nordisk 

elmix 

Fjärrvärme, 

Umeå Energi  

Biogas 

Emissionsfaktor, 

[g CO2 e/kWh] 

86 [58] 55 [59] 101 [60] 

 

 

 

 

 

                                                      
1 I enlighet med Miljöfaktaboken. 
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3.2 Belysningens energibehov 
 

Antal armaturer och dess effekt i byggnad 4 och 5 fanns tillgängligt via Projectplace. Antalet 

armaturer erhållits genom att räkna hur många armaturer som fanns på varje ritning över 

byggnaderna för respektive belysning. Drifttiden för belysningen erhölls från automationsingenjör 

Mikael Svensson. Belysningen är på mellan arbetstiden 07:00-16:00 och avstängd på helgen [61].  

Drifttiden för samtliga armaturer är 2 581 timmar per år, förutom fyra stycken LED2-armaturer 

som lyser kontinuerligt som nöd/led belysning [62]. Antal och effekt för respektive armatur finns i 

tabell 9.  

 
Tabell 9. Antal och effekt för respektive armatur i byggnad 4 och 5, vilket erhölls från Projectplace. 

 L3A L3S L6A L6S L6V L9A L9S L9V L10S L11T 

Effekt, [kW] 56 56 56 56 56 70 70 70 72 18 

Antal 3 5 5 8 10 32 6 6 7 1 

 

 L12V L13V L14V LED2 NU1 NU3 NU4 MH1 MH2  

Effekt, [kW] 14 26 108 73,5 1,5 1,5 1,5 70 70  

Antal 2 4 8 21 14 1 1 6 9  

 

Det årliga effektbehovet erhölls genom att summera produkten av effekten och antalet armaturer, 

därefter multiplicera effektbehovet med drifttiden för att erhålla det årliga energibehovet. Hur den 

årliga kostnaden och klimatpåverkan för belysningen erhölls beskrivs i kapitel 3 Metod. 

 

3.3 Ångtorkens energibehov och kostnad  
 

Ångtorkens energibehov är detsamma som energibehovet för att värma vattnet och slammet samt 

energibehovet för att förånga slamvattnet när man tar hänsyn till ångtorkens verkningsgrad. 

Första steget är att beräkna energibehovet för uppvärmning av vatten och slam, vilket görs med 

hjälp av ekvationer (3) och (4), där det använda parametrarna redovisas i tabell 10. Därefter 

beräknades energibehovet för att förånga slamvattnet enligt ekvation (5), där de använda 

parametrarna presenteras i tabell 10. Det totala energibehovet erhölls genom att addera 

energibehovet för uppvärmning av vatten och slam med energibehovet för att förånga slamvattnet 

och omvandla det till kWh med hjälp av en omvandlingsfaktor som redovisas i tabell 10. 

Ångtorkens energibehov erhålls genom att dividera det totala energibehovet med ångtorkens 

verkningsgrad på 0,9 [63]. 

Det är svårt att uppskatta hur mycket elenergi respektive värmeenergi ångtorken förbrukar, därför 

har ångtorkens energibehov beräknats om till hur mycket biogas ångtorken förbrukar. 

Beräkningen tar hänsyn till hur mycket elenergi respektive värmeenergi ångtorken använder, 

eftersom den totala mängd biogas som behövs för att torka allt slam fördelar sig mellan gaspannan 

(värmeenergi) och gasmotorn (elenergi). 

För att beräkna mängden biogas som ångtorken förbrukar har först energiinnehållet i en Nm3 

biogas från Vakin beräknats genom att multiplicerats energiinnehållet i en kubikmeter metan med 

andelen metangas i den producerade biogasen från rötningen hos Vakin, därefter omvandlas 

energiinnehållet i kWh till MJ per Nm3. Mängden biogas som krävs för att torka slammet erhålls 

genom att dividera energibehovet med energiinnehållet i en Nm3 biogas. 
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Tabell 10. Mängden torrsubstans i slam innan torkning, temperaturskillnad av mediumet, specifik värmekapacitet för 
vatten och slam, ångbildningsentalpi, energiinnehåll i en Nm3 metan, andel metangas i den producerade biogasen från 
Vakin och omvandlingsfaktor mellan kWh och J. 

Mängden 

torrsubstans i 

slammet innan 

torkning, 𝑇𝑆𝑖𝑛 [%] 

Temperaturskillnad 

av mediumet 

före/efter 

uppvärmning ∆𝑇 [°C] 

Specifik 

värmekapacitet H2O, 
𝑐𝑝,𝐻20 [J/kg*°C] 

Specifik 

värmekapacitet slam, 
𝑐𝑝,𝑠𝑙𝑎𝑚 [J/kg*°C] 

30 802 4 200 [49] 1 100 [63] 

 

Ångbildningsentalpi, 
𝑟𝐻2𝑂 [kJ/kg]  

Energiinnehåll i en 

Nm3 metan [kWh] 

Andel metangas i den 

producerade biogasen 

från Vakin, [%} 

Omvandlingsfaktor, 

en J är  

2 440 [49] 9,97 [64] 62 [65] 0,277778*10-6 kWh 

 

I tabell 11 redovisas parametrar som tillämpats och erhållits från dokument från Vakin [66]. 

 
Tabell 11. Energiinnehållet i 1 Nm3 biogas från Vakin, årlig producerad mängd biogas i avloppsreningsverket på Ön, 
den totala mängden torrsubstans som ska torkas, gasmotorns verkningsgrad, andel el- respektive värmeenergi av den 
producerade energin och elintäkter. 

Energiinnehåll i 1 Nm3 

biogas, [kWh]  

Årlig producerad 

mängd biogas i 

avloppsreningsverket 

på Ön, [Nm3]  

Den totala mängden 

torrsubstans som ska 

torkas, 𝑇𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  [ton] 

Verkningsgrad 

gasmotor, 𝜂𝐺𝑀 

6,2  1 840 000  2 793 0,94 

 

Andel elenergi av den 

producerad energin 

Andel värmeenergi av 

den producerade 

energin 

Elintäkter, 𝐼𝑒𝑙  [kr]  

3 250/7 200,4  3 940/7 200,4  670 000  

 
I tabell 12 presenteras de använda parametrarna som erhållits från Swedish Exergy. 
 
Tabell 12. Underhålls- och investeringskostnad för en ångtork, mängden biogas som behövs för att torka allt slam, 
mängden biogas som kan användas till egen producerad energi med en ångtork och mängden biogas som behövs för 
att torka 1 ton slam våtvikt för en ångtork 

Underhållskostnad 
Ångtork, 𝑈å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘  

[Mkr] 

Investeringskostnad, 
𝐺å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘  [Mkr] 

Mängd 

biogas som 

behövs för 

att torka allt 

slam, 
𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠,å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘  

[Nm3] 

Mängd biogas till 

egen produktion av 

energi, med 

ångtork [Nm3] 

Biogas för att 

torka 1 ton slam 

våtvikt, [Nm3]  

0,3 [65] 30 [65] 877 772 962 228 94 

 

 

                                                      
2 Med antagandet att 𝑇𝑖𝑛 = 20 °C och 𝑇𝑢𝑡 = 100 °C 
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Den årliga kostnaden för ångtorken erhölls ur  

 
𝐾å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 = 𝐸å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 ∗ 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝐺å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘,å𝑟 + 𝑈å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘   (27) 

 
där 𝐸å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘  [kWh] är ångtorkens energibehov, 𝐺å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘,å𝑟 [kr] är den årliga investeringskostnaden 

och erhölls genom att dividera investeringskostnaden med ångtorkens livslängd på 15 år [67] och 

investeringskostnaden för en ångtork antas vara 100 gånger mer än ångtorkens underhållskostnad 
[65] samt 𝑈å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘  [kr] är den årliga underhållskostnaden för en ångtork. Se beräkningsexempel i 

bilaga B.  

Det har antagits att ångtorken enbart använder el vid jämförelse mellan de energiförbrukande 

enheternas energibehov, kostnad och klimatpåverkan exklusive egen producerad energi. 

Hur klimatpåverkan för ångtorken erhölls presenteras i kapitel 3 Metod. Klimatpåverkan för 

ångtorken inklusive egen producerad energi erhölls genom att multiplicera energibehovet för 

ångtorken med emissionsfaktorn för biogas, eftersom produktionen och distributionen av egen 

energi påverkan klimatet. 

 

3.3.1 Ångtorkens specifika energikonsumtion 
 
Den funktionella enheten för en ångtork är kWh per avdrivet ton H2O, vilket är ångtorkens 

specifika energikonsumtion. Den funktionella enhetens syfte är att skapa en referens till vilket ut- 

och inflödena i systemet kan relateras till [68]. Den avdrivna mängden vatten efter ångtorkning 

erhölls med hjälp av ekvationer (6) och (7), därefter erhölls den specifika energikonsumtionen 

genom att dividera ångtorkens energibehov med mängden avdrivet vatten från slammet. 

 

3.4 Totalt elbehov, kostnad och klimatpåverkan  
 

Det har antagits att en annan delprocess/anläggning står för de potentiella effekttopparna för el. 

Detta för att erhålla slamhanteringens elkonsumtion och inte elkonsumtionen för reningsverket på 

Ön. 

Det årliga elbehovet för samtliga fall erhölls genom att addera samtliga kategorier som använde el, 

det vill säga utrustningen och belysningen och sedan subtrahera den egna tillgängliga 

elproduktionen. Detta gjordes eftersom det är svårt att veta hur mycket el respektive 

energiförbrukande enhet använder av den köpta respektive den egna producerade elen. Se 

beräkningsexempel i bilaga B.  

Den tillgängliga producerade elenergin erhölls genom att subtrahera elkonsumtionen för övriga 

elkonsumenter i verksamheten på Ön från den producerade elenergin. Den egna producerade 

elenergin på avloppsreningsverket på Ön beräknas ur 

 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝜂𝐺𝑀 ∗
3250

7200,4
 (28) 

 

där 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠  är den årliga mängden producerad biogas på avloppsreningsverket på Ön och  
3250

7200,4
  är 

kvoten av andelen elenergi och den producerade energin på avloppsreningsverket på Ön. Där 

3 250 MWh är elenergin som uppmätts av Vakin och 7 200,4 MWh är energin från den årliga 

producerade biogasen på Ön. De använda parametrarna presenteras i tabell 11 och tabell 12 och 

den producerade elenergin presenteras i tabell 13. 

 

Den producerade elenergin på avloppsreningsverket på Ön efter en implementering av en ångtork 

beräknas ur 

 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 = (𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 − 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠,å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘) ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝜂𝐺𝑀 ∗
3250

7200,4
  (29) 
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De använda parametrarna redovisas i tabell 11 och tabell 12. 

Elkonsumtionen för övriga elkonsumenter i verksamheten på Ön erhölls genom att subtrahera 

elbehovet för utrustningen och belysningen samt elöverskottet för verksamheten på Ön från den 

producerade elenergin. Verksamheten på Ön består av avloppsreningsverket och kontor. 

Elöverskottet idag erhölls genom att addera elöverskottet för respektive månad. Den använda 

elkonsumtionen för övriga elkonsumenter och elöverskottet presenteras i tabell 13. 

 
Tabell 13. Elkonsumtion för resten av verksamheten på Ön, det årliga elöverskottet för verksamheten på Ön, egen 
producerade energi före respektive efter en installation av en ångtork. 

 Elkonsumtion 

för resterande 

verksamhet, Ön 

Elöverskott, Ön Egen 

producerad 

elenergi med 

ångtork, 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘   

Egen 

producerad 
elenergi, 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑  

[MWh] 3 818 235 [57] 2 532 4 842 

 

Den tillgängliga producerade elenergin efter en implementering av en ångtork erhölls genom att 

först beräkna den producerade elenergin med ekvation (29), där de använda parametrarna 

presenteras i tabell 11 och tabell 12. Därefter erhölls den egna tillgängliga producerade elenergi 

genom att subtrahera elkonsumtionen för övrig verksamhet på Ön från den producerade elenergin. 

Se beräkningsexempel i bilaga B. 

Elkonsumtionen för hela verksamheten erhölls genom att subtraherades elöverskottet från 

additionen av det årliga elbehovet för effekttopparna och den årliga producerade elenergin. Det 

årliga el- respektive värmebehov för effekttopparna erhölls genom att summera effekttopparna för 

respektive månad. Det årliga el- och värmebehovet för effekttopparna för verksamheten 

presenteras i tabell 14. 

 
Tabell 14. Den årliga effekttoppen för elen respektive fjärrvärmen för hela verksamheten på Ön, vilket erhållits från 
redovisningsansvarig Ante Berglund. 

 El Fjärrvärme 

Effekttoppar [MWh] 695 929 

 

Den årliga kostnaden för elen för slamhantering erhölls ur 

 
𝐾𝑒𝑙 = 𝐸𝑒𝑙 ∗ 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝐺å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘,å𝑟 + 𝑈å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 − 𝐼𝑒𝑙  (30) 

 

där 𝐼𝑒𝑙  är den årliga elintäkten från den egna producerade elenergin på avloppsreningsverket på Ön 

och presenteras i tabell 11. Elintäkten erhölls genom att multiplicera elöverskottet med differensen 

av ersättningen och en fast avgift per egen producerad kWh. Ersättningen per producerade energi 

och månad beräknades genom att dividera elintäkt med den producerade energin för aktuell 

månad. Sedan erhölls den årliga ersättningen genom att ta ett medelvärde av de tolv 

ersättningarna. Vakin erhåller en ersättning av Umeå Energi när de säljer överskottet av den egna 

producerade energin till elnätet och i samband med försäljningen tar Umeå Energi en fast avgift 

per egen producerad kWh. Elöverskottet, ersättningen och den fasta avgiften erhölls av 

redovisningsansvarig Ante Berglund. Se beräkningsexempel i bilaga B. 

Den totala klimatpåverkan för elen utan en ångtork erhölls genom att multiplicera den tillgängliga 

producera elenergin med emissionsfaktorn för biogas, eftersom det uppstår emissioner vid 

produktion och distribution av elektriciteten från den egna producerade energin. När det inte finns 

någon tillgänglig producerad elenergi för slamhantering (eftersom den tillgängliga elproduktionen 

använts till andra verksamheter på Ön) beräknas klimatpåverkan genom att multiplicera elbehovet 

med emissionsfaktorn för nordisk elmix. Se beräkningsexempel i bilaga B. 
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3.5 Byggnadernas energibehov, kostnad och klimatpåverkan 
 

Tillträde till Projectplace erhölls från processingenjör Daniel Fredlander, där de flesta sökta 

uppgifterna fanns.  

För att räkna ut energibehovet för byggnad 4 och 5, räknades först U-värdena och den totala arean 

ut för fönster, dörrar, fasader, golv och tak. Värmekonduktiviteten för respektive material som 

tillämpades i U-värdeberäkningar för tak, golv och ytterväggar presenteras i tabell 15. 

 
Tabell 15. Värmekonduktivitet för respektive material hämtat från Praktisk byggnadsfysik och EnBe. 

Material Stål, 

rostfritt 

Mineralull Stål Plywood Minerit 

Värmekonduktivitet

, [W/m*°C] 

17 0,037 60 0,13 0,25 [69] 

 

Material Trä Gipsskiva Betong Cellplast  

Värmekonduktivitet

, [W/m*°C] 

0,14 0,22 1,7 0,033  

 

Måtten av alla fönster på byggnaderna, se tabell 16 och tabell 17 fanns tillgängligt via Projectplace.  

 
Tabell 16. Mått utvändiga fönster för byggnad 4, vilket erhållits från Projectplace. 

 F4-01 F4-02 F4-03 F4-04 

Bredd, [m] 1,095 1,095 2,025 3,775 

Höjd, [m] 2,345 1,765 2,345 1,765 

 
 
Tabell 17. Mått och antal utvändiga fönster för byggnad 5, vilket erhållits från Projectplace. 

 F5-02 F5-03 F5-04 F5-05 F5-08 F5-10 

Bredd, 

[m] 

0,61 0,81 0,91 1,01 1,81 3,41 

Höjd, 

[m] 

1,81 1,61 2,11 1,81 1,61 2,5 

Antal 1 9 1 3 2 1 

 

U-värdet för fönster erhölls i Projectplace och U-värdet för ytterdörrar i aluminium erhölls från 

litteraturdata [70].  

 

Dörrarnas mått och antal för båda byggnaderna, se tabell 18 och tabell 19 erhölls från Projectplace. 

 
Tabell 18. Mått ytterdörrar för byggnad 4, vilket erhållits från Projectplace. 

 MP4-01P MP4-02P MP4-03P MP4-04P MP4-05P 

Bredd, [m] 2,51 2,61 2,01 2,01 2,11 

Höjd, [m] 2,3 2,3 2,19 2,01 2,3 
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Tabell 19. Mått och antal ytterdörrar för byggnad 5, vilket erhållits från Projectplace. 

 MP5-01H MP5-03H MP5-04P 

Bredd, [m] 0,91 1,11 2,11 

Höjd, [m] 2,1 2,1 2,7 

Antal 2 2 1 

 

Vid beräkning av fasadarean användes en medelhöjd för respektive väderriktning och dessa 

medelhöjder presenteras i tabell A54. Medelhöjden togs fram grafiskt från en ritning med en skala 

på 1:100 och beräknades med hjälp av ekvation (24), där de uppmäta parametrarna presenteras i 

tabell 20, 21, 22 och 23. 

 
Tabell 20. Höjd och bredd på ett A3 ark för respektive byggnadsdel för fasaden i nordlig riktning. 

Byggnadsdel 1 2 3 4 5 Summa 

Bredd, [m] 

 

0,035 0,016 0,0757 0,0322 0,043 0,311 

Höjd, [m] 0,0251 0,125 0,0489 0,1041 0,09455 - 

 
 
Tabell 21. Höjd och bredd på ett A3 ark för respektive byggnadsdel för fasaden i östlig riktning. 

Byggnadsdel 1 2 3 4 Summa 

Bredd, [m] 

 

0,0257 0,0438 0,1028 0,1463 0,3186 

Höjd, [m] 0,1104 0,1009 0,05525 0,027 - 

 
 
Tabell 22. Höjd och bredd på ett A3 ark för respektive byggnadsdel för fasaden i sydlig riktning. 

Byggnadsdel 1 2 Summa 

Bredd, [m] 

 

0,1115 0,0269 0,1384 

Höjd, [m] 0,0395 0,1064 - 

 
 
Tabell 23. Höjd och bredd på ett A3 ark för respektive byggnadsdel för fasaden i västlig riktning. 

Byggnadsdel 1 2 3 4 5 Summa 

Bredd, [m] 

 

0,0757 0,0935 0,014 0,0322 0,043 0,2584 

Höjd, [m] 0,04855 0,03515 0,0852 0,1041 0,09455 - 

 

Se beräkningsexempel i bilaga B. 

Bredden och längden för respektive byggnad antogs vara roten ur golvets yta, där golvens yta 

erhölls från processingenjör Daniel Fredlander. 

 

Konstruktionen av två ytterväggar i nordlig riktning för byggnad 4 fanns tillgängligt via 

Projectplace, där en av ytterväggarna antas stå i östlig riktning. Konstruktionen av en yttervägg i 

sydlig riktning och en yttervägg i västlig riktning för byggnad 5 fanns tillgängligt via Projectplace. 
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Konstruktionen av ytterväggarna presenteras i tabell 24, 25, 26 och 27.  

 
Tabell 24. Ytterväggens konstruktion i nordlig riktning för byggnad 4, vilket fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Trapetsformad 

plåt 

Mineralull Regel Mineralull Plastfolie Plywood Trapetsformad 

plåt 

Tjocklek, 

[m] 

0,03 0,02 0,15 0,15 0,0002 0,018 0,02 

 
 
Tabell 25. Ytterväggens konstruktion i "östlig" riktning för byggnad 4, vilket fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Trapetsformad 

plåt 

Gipsskiva Regel Mineralull Plastfolie Minerit 

Tjocklek, 

[m] 

0,03 0,009 0,19 0,19 0,0002 0,01 

 
 
Tabell 26. Ytterväggens konstruktion i sydlig riktning för byggnad 5, vilket fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Minerit Regel Mineralull Plastfolie Minerit 

Tjocklek, [m] 0,01 0,195 0,195 0,0002 0,01 

 
 
Tabell 27. Ytterväggens konstruktion i västlig riktning för byggnad 5, vilket fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Trapetsformad 

plåt 

Gipsskiva Regel Mineralull Plastfolie Minerit 

Tjocklek, 

[m] 

0,03 0,02 0,195 0,195 0,0002 0,024 

 

För att erhålla ytandelen isolering, 𝛼 och ytandelen regel, 𝛽 när konstruktionen hade mer än en 

regel, antogs reglarna ligga på varandra och 𝛼 och 𝛽 erhölls precis som i teoriavsnittet 2.3 om U-

värdesmetoden förutom att regeltjockleken och avståndet mellan ”två” reglar (cc) ökar per 

ytterligare regel [51]. Dessutom erhålls en viktad värmekonduktivitet för de olika reglarnas 

material genom att summera samtliga produkter mellan materialets värmekonduktivitet och dess 

andel regel. De beräknade ytandelar isolering respektive regel presenteras i tabell 28.  

 
Tabell A28. Isoleringsandel, 𝛼 och regelandel, 𝛽 för respektive fasad. 

Fasad Nordlig Östlig Sydlig Västlig 

𝛼 0,88 0,84 0,9 0,84 

𝛽 0,12 0,16 0,1 0,16 

 

Utifrån tabell 28 och att hänsyn tas till kortlingar, syll och hammarband, antogs fasaden i östlig 

och västlig riktning ha en isoleringsandel på 0,8 och en regelandel på 0,2. Fasaden i nordlig och 

sydlig riktning antogs ha en isoleringsandel på 0,85 och regelandel på 0,15.  

Fyra olika U-värden beräknades med hjälp av U- och λ-värdesmetoden enligt ekvation (17)-(19) 

och presenteras i tabell A55 och A56.  
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För att beräkna U-värdet för taken tillämpades U- och λ-värdesmetoden enligt ekvation (17)-(19) 

på två tak, där konstruktionen av taken presenteras i tabell 29 och tabell 30 och fanns tillgänglig i 

Projectplace.  

 
Tabell 29. Taksammansättningen på byggnad 4, vilket fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Gipsskiva Plastfolie Regel Mineralull Plåtpannor 

Tjocklek, [m] 0,013 0,0002 0,29 0,29 - 

 
 
Tabell 30. Taksammansättningen på byggnad 5, vilket fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Gipsskiva Plastfolie Regel Mineralull Mineralull Plåtpannor 

Tjocklek, 

[m] 

0,026 0,0002 0,095 0,095 0,17 - 

 

Normalt finns inga kortlingar i taken, vilket gör att de beräknade regel- och isoleringsandelarna, se 

tabell 31 användes vid beräkning av U-värdet för taken [71]. 

 
Tabell A31. Isoleringsandel, 𝛼 och regelandel, 𝛽 för respektive tak. 

 Byggnad 4:s tak Byggnad 5:s tak 

𝛼 0,88 0,76 

𝛽 0,12 0,24 

 

Takets area för respektive byggnad antogs vara detsamma som dess golvyta.  

U-värdet för de båda golven erhölls från samma golvkonstruktion, se tabell 32 som fanns 

tillgängligt via Projectplace. U-värdet erhålls genom att dela upp golvet i tre fält enligt figur 5, där 

värmemotstånden, se tabell 33 för dräneringen ökar med ökat avstånd från ytterväggen och 

golvmattan antogs bestå av cellplast [51]. 

 
Tabell 32. Golvets sammansättning för båda byggnaderna, vilket fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Betong Cellplast Dränering 

Tjocklek, [m] 0,3 0,05 0,2 

 
 
Tabell 33. Värmemotstånd (m2*°C/W) för golv på mark beroende av avstånd från yttervägg, vilket fanns tillgängligt via 
Praktisk byggnadsfysik. 

Avstånd från 

yttervägg 

0-1 m 1-6 m >6 m 

Lera och dränering 1,0 3,4 4,4 

 

Sedan erhölls ett viktat U-värde genom att summera produkten av U-värdet för respektive fält med 

ytandelen för fältet. U-värde och area för fönster, dörrar, golv och tak presenteras i tabell A55 och 

A56 för respektive byggnad. När samtliga areor och U-värdet var funna, erhölls det specifika 

värmeförlustfaktorn för transmission med hjälp av ekvation (16). Alla linjära och punktvisa 

köldbryggor har uppskattats till ett påslag med 20 % av den specifika värmeförlustfaktorn för 

transmission. Det vill säga den totala specifika värmeförlustfaktorn för transmission är produkten 

av 1,2 multiplicerat med den specifika värmeförlustfaktorn för transmission. Eftersom det är 

komplicerat och tidskrävande att uppskatta alla linjära och punktvisa köldbryggor för respektive 

byggnad [72], [73]. 
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Ventilationsflödet och temperaturverkningsgraden, se tabell 34 och tabell 35 fanns tillgängligt via 

Projectplace för båda byggnaderna, förutom temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren 

Econet i byggnad 4 som kunde erhållas från litteraturdata [74]. För att beräkna byggnadens 

specifika värmeförlustfaktor för ventilation för respektive byggnad beräknades först det specifika 

värmeförlustfaktorn för ventilation med värmeväxlare enligt ekvation (14) och att ekvation (14) 

multiplicerar med kvoten av ventilationens drifttid och antalet timmar på ett år.  Sedan 

beräknades det specifika värmeförlustfaktorn för ventilationen utan värmeväxlare enligt ekvation 

(14) och att man multiplicerar ekvation (14) med kvoten av ventilationens drifttid och antalet 

timmar på ett år. Därefter adderas det specifika värmeförlustfaktorerna för ventilation med 

respektive utan värmeväxlare för att erhålla den totala specifika värmeförlustfaktorn för 

ventilation. Luftens densitet och specifik värmekapacitet presenteras i tabell 36. Se 

beräkningsexempel i bilaga B. 

 
LA041=Vätskekopplad värmeväxlare Econet, TA041=Kanalfläkt, FA041=Radialfläkt, 
FA042=Frånluftsfläkt och RB-LA1=Luftbehandlingsaggregat. 

 
Tabell 34. Ventilationsflöde och temperaturverkningsgrad för respektive luftaggregat för byggnad 4, vilket fanns 
tillgängligt via Projectplace. 

 LA041 TA041-

FL01 

TA041-

FL02 

FA041-

FL01 

FA042-

FL01 

RB-

LA1 

𝑞𝑣, [m3/s] 4,5 0,75 0,75 1,38 0,25 1,85 

Temp. 

verkningsgrad 

0,65 

[74] 

- - - - - 

 
LA051=Roterande värmeväxlare, FA051 och FA052=Frånluftsfläkt och TA051=Kanalfläkt. 

 
Tabell 35. Ventilationsflöde och temperaturverkningsgrad för respektive luftaggregat för byggnad 5, vilket fanns 
tillgängligt via Projectplace. 

 LA051 FA051-

FL01 

FA052-

FL01/02 

TA051 

𝑞𝑣, [m3/s] 1,0 0,3 0,1 0,4 

 

Temp. 

verkningsgrad 

0,52 - - - 

 
 
Tabell 36. Specifik värmekapacitet och densitet för luft [49]. 

Specifik värmekapacitet luft, 

[J/kg*°C] 

1 000 

Densitet luft, [kg/m3]  1,2 

 

Den ofrivilliga ventilationen för byggnad 4 respektive byggnad 5 är satt till schablonvärden 0,8 

[l/s*m2] respektive 0,4 [l/s*m2], eftersom byggnad 4 är äldre antas den vara mindre tät [75]. 

Byggnadens specifika värmeförlustfaktor för luftläckage erhölls från ekvation (9). 

Den totala specifika värmeförlustfaktorn för byggnaderna erhölls genom att addera samtliga 

specifika värmeförlustfaktorer enligt ekvation (21) bortsett ifrån temperaturverkningsgraden, då 

den redan tillämpats.  

 

Gränstemperaturen beräknades fram från ekvation (23) för respektive byggnad med 

inomhustemperaturen och det totala specifika värmebehovet för byggnaden, där 

inomhustemperaturen respektive det totala specifika värmebehovet presenteras i tabell 38 

respektive tabell A57. Soltillskotten har antagits till 6 910 [W/år] för respektive byggnad, eftersom 
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det saknades schablonvärden för soltillskott för avloppsreningsverk och att samma antagande har 

tillämpats på en byggnad med liknande golvyta [76]. Se beräkningsexempel i bilaga B. 

Värmeförlusterna från en tork uppgår till 10 % av dess totala energibehov, vilket ökar det interna 

värmeenergin och soltillskotten efter en implementering av en ångtork [77]. De interna värme- och 

soltillskotten samt normalårstemperaturen i Umeå presenteras i tabell 37 respektive tabell 38 och 

den potentiella ångtorken kommer att installeras i byggnad 4. 

 
Tabell 37. Interna värme- och soltillskott för respektive byggnad. 

 Byggnad 4 Byggnad 5 

Soltillskott, utan 

ångtork [W/år] 

6 910 6 910 

Soltillskott, med 

ångtork [W/år] 

68 849 6 910 

 

Normalårstemperaturen i Umeå, inomhustemperaturen och gränstemperaturen i byggnad 4 och 5 

presenteras i tabell 38. 

 
Tabell 38. Normalårstemperaturen i Umeå, inomhustemperaturen och gränstemperaturen i byggnad 4 och 5. 

 Normalårstemperatur, 

Umeå 

Inomhustemperatur Gränstemperatur, 

byggnad 4 och 5 

utan ångtork 

Gränstemperatur, 

byggnad 4 med 

ångtork 

Gränstemperatur, 

byggnad 5 med 

ångtork 

[°C] 3,4 [49] 15 [78] 14 9 14 

 

Med gränstemperaturen och normalårstemperaturen för Umeå erhölls gradtimmarna ur tabell 1 

för respektive byggnad. Eftersom normalårstemperaturen inte är ett heltal har gradtimmarna 

erhållits genom interpolation. Där normalårstemperaturerna 3°C respektive 4°C använts för att 

hitta de båda gränstemperaturerna i tabell 1. 

De beräknade gränstemperaturerna presenteras i tabell 38 och gradtimmarna redovisas i tabell 

A58. Se beräkningsexempel i bilaga B. 

Slutligen erhölls byggnadens totala energibehov med hjälp av ekvation (22). 

 

Den årliga kostnaden och klimatpåverkan för byggnad 4 respektive byggnad 5 erhölls genom att 

multiplicera energibehovet med fjärrvärmepriset respektive emissionsfaktorn för fjärrvärme från 

Umeå Energi [59]. Detta gjordes för att visa hur stort energibehov, kostnad och klimatpåverkan 

respektive byggnad har i sett till de andra energiförbrukande enheterna. Fjärrvärmepriset per 

månad erhölls genom att dividera summationen av alla kostnaderna med värmebehovet för aktuell 

månad och beräknades per kWh exklusive moms [57]. Därefter erhölls det årliga fjärrvärmepriset 

genom att ta ett medelvärde av de tolv fjärrvärmepriserna.  

 

3.5.1 Totalt värmebehov, kostnad och klimatpåverkan för byggnaderna 
 

Det årliga fjärrvärmebehovet erhölls genom att addera värmebehovet för byggnad 4 och 5 och 

sedan subtrahera den egna tillgängliga producerade värmeenergin, detta gjordes eftersom det är 

svårt att veta hur mycket värme respektive byggnad använder av den köpta respektive den egna 

producerade värmen. Den tillgängliga producerade värmeenergin antas vara detsamma som 

värmebehovet för byggnaderna, eftersom det antas att Vakin är självförsörjande på värme för 

slamhantering, men inte självförsörjande för andra delprocesser/anläggningar på Ön.  

Det årliga värmebehovet för hela verksamheten på Ön togs fram genom att addera värmebehovet 

för effekttopparna och den producerade värmeenergin. Där värmebehovet för effekttopparna finns 

i tabell 14 och den årliga producerade värmeenergi erhölls genom att multiplicera andelen 
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värmeenergi med den totala producerade energin. Andelen värmeenergi (3 940 MWh) har 

beräknats av Vakin och presenteras i tabell 11. 

 

Den årliga kostnaden för fjärrvärme har inte beräknats eftersom Vakin är självförsörjande på 

värme för slamhantering. Den årliga klimatpåverkan av fjärrvärmen erhölls genom att multiplicera 

den tillgängliga producerade värmeenergin med emissionsfaktorn för biogas, då Vakin inte köper 

någon fjärrvärme för slamhantering. Värmeöverskottet har inte behandlats, eftersom värmen som 

inte används i slamhantering används i andra anläggningar inom verksamheten på Ön. 

 

3.6 Transportens energibehov, kostnad och klimatpåverkan 
 

Det torkade slammet antas kunna transporteras med befintligt åkeri. Det har antagits att en lastbil 

40 ton används för att transportera slammet. Mängden slam som används till sluttäckning på Dåva 

deponi erhölls från dokument från Vakin [66]. För att beräkna mängden slam som ska 

transporteras efter en implementering av en ångtork har ekvationer (25) och (26) använts och 

parametrarna som tillämpats i ekvationerna redovisas i tabell 39. Se beräkningsexempel i bilaga B. 

 
Tabell 39. Mängden slam, torrsubstans i slammet före respektive efter torkning. 

Mängden slam, 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 [ton] Torrsubstans i slammet före 

torkning, 𝑇𝑖𝑛 [%] 

Torrsubstans i slammet 

efter torkning, 𝑇𝑢𝑡 [%] 

9 310 30 90 

 

För att slammet ska bli lagringsbeständigt måste slammet ha en TS-halten på 90 %, därav välj den 

önskade TS-halten, det vill säga 𝑇𝑆𝑢𝑡  till 90 % [79]. En ångtork klarar att torka slammet till en TS-

halt på 90 % [65].  

Mängden slam som ska transporteras presenteras i tabell A59 för respektive fall.  

 

Det har antagits att det torkade slammet ska köras till Dåva deponi. 

Det totala energibehovet för transporten utan en ångtork beräknades genom att dividera den årliga 

kostnaden för transporten med dieselpriset per kWh, där kostnaden per kWh erhölls genom att 

dividera dieselpriset per liter med energiinnehållet för en liter diesel. Årskostnaden erhölls från 

controller Ingalill Linerudt och de tre använda parametrarna finns i tabell 40. Den årliga 

klimatpåverkan för samtliga fall erhölls genom att först beräkna bränsleförbrukningen av diesel 

genom att dividera årskostnaden med dieselpriset per liter. Därefter erhölls det årliga CO2-

utsläppet genom att multiplicera bränsleförbrukningen av diesel med emissionsfaktorn för 

förbränning av diesel, där emissionsfaktorn för diesel finns i tabell 40. 

 
Tabell 40. Årlig transportkostnad av slam idag, pris och energiinnehåll för 1 liter diesel, emissionsfaktor för förbränning 
av diesel samt energianvändning för lastbil 40 ton.  

Årlig 

transportkostnad, 

Idag [kr]  

Dieselpris, [kr/l]  

 
Energiinnehåll i 1 

liter diesel, 

[kWh/l]  

Emissionsfaktor 

diesel, [g CO2 e/l 

diesel]  

Energianvändning 

lastbil 40 ton, 

[kWh/ton] 

4 052 236 [80] 14,56 [81] 9,7 [82] 2 600 [83] 290 

 

Det årliga energibehovet för transporten efter en implementering av en ångtork erhålls genom att 

först beräkna energianvändningen genom att dividera det årliga energibehovet för transporten 

idag med mängden slam som ska transporteras idag, där energianvändningen kan ses i tabell 40. 

Därefter beräknades det årliga energibehovet för transporten genom att multiplicera 

energianvändningen med mängden slam som ska transporteras efter en implementering av en 

ångtork. Den årliga kostnaden erhölls genom att multiplicera energibehovet med kostnaden per 

kWh. Se beräkningsexempel i bilaga B. 
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3.7 Slambehandlingens energibehov, kostnad och CO2-
utsläpp 

 

Det årliga energibehovet för att använda slammet till sluttäckning har inte beaktats, eftersom detta 

ligger utanför Vakins del i slamhantering. Innan slammet kan deponeras behöver slammet 

behandlas, behandlingen kan till exempel vara samkaraktärisering, stabilisering och sortering 

vilket kräver energi. Sedan ska slammet fördelas på deponin med hjälp av grävmaskin som kräver 

energi [84]. Sluttäckning betyder att när en deponi ska avvecklas så täcks deponin med ett 

beskyddande lager [85]. Efter år 2020 upphör avtalet med Dåva deponi att använda slammet till 

sluttäckning av deponier, därav har förbränning av slam undersökts. Avfallsförbränning innebär 

att man eldar avfall vilket kräver en roster som är rörlig för att undvika att bränslet inbakas och för 

att uppnå fullständig förbränning [86]. Det årliga energibehovet för förbränning av slam är noll 

eftersom till och med blöt slam har en nettomängd energi vid förbränning [87].  

Den årliga kostnaden för att använda slammet till sluttäckning på Dåva deponi erhölls genom att 

multiplicera mängden slam som ska hanteras med en fast avgift på 300 kronor per ton slam 

våtvikt [4]. Mängden slam som används till sluttäckning av deponin är detsamma som mängden 

slam som ska transporteras, se tabell A59.  

Den årliga kostnaden för att förbränna slammet erhölls genom att multiplicera mängden slam som 

ska förbrännas, se tabell A59 med en fast avgift på 500 kronor per ton slam då energibolagen idag 

tar cirka 500 kronor per ton avfall för att förbränna avfallet [88]. 

 

Den årliga CO2-utsläppet för aerob nedbrytning av slammet på Dåva deponi har erhållits först 

genom att multiplicera gasuttaget per timme med årets alla timmar. Sen har det årliga gasuttaget 

dividerats med en faktor på 10 för att omvandla gasuttaget på Hagby deponi till Dåva deponi, 

eftersom Stockholm har en 10 gånger större befolkning än Umeå [89], [90]. Där gasuttaget 

redovisas i tabell 41. Därefter har det årliga gasuttaget omvandlats till CO2-utsläpp med hjälp av 

koldioxidens densitet och hur mycket CO2 biogasen innehåller.  

Sedan har det årliga gasuttaget omvandlats till CH4-utsläpp med hjälp av metanens densitet och 

hur mycket CH4 biogasen innehåller. Där densiteten och andelen för CO2 respektive CH4 redovisas 

i tabell 41. Sen omvandlades CH4-utsläpp med hjälp av en faktor på 23, då metangasutsläppen 

påverkar klimatet 23 gånger mer än klimatpåverkan från CO2 [91]. Slutligen adderas CO2-

utsläppen för att erhålla det årliga CO2-utsläppet.   

Det har antagits att vid förbränning bildas ingen metangas. 

Den årliga klimatpåverkan för att förbränna det torkade slammet har antagits till noll, eftersom 

det torkade slammet är förnybart biologiskt material.  

För att kunna förbränna blöt slam (det blöta slammet i det här exjobbet har en TS-halt på 30 %) 

behövs ett kompletterande bränsle (stödbränsle) som det blöta slammet samförbränns med, 

exempel på stödbränsle är normalt olja och biogas. Hur mycket stödbränsle som behövs beror på 

överskottet av luft vid förbränning, slammets fukthalt, vilken typ av slam som ska förbrännas och 

förbränningstemperaturen [92]. Klimatpåverkan för att förbränna blöt slam är detsamma som 

klimatpåverkan för uppvärmning av vatten och slam samt förångning av vattnet. Energibehovet för 

Umeå Energis avfallspannan erhölls med hjälp av avfallspannans verkningsgrad och energibehovet 

för uppvärmning av vatten och slam samt energibehovet för förångning av vattnet. Energibehovet 

för uppvärmning av vatten och slam samt förångning av vattnet erhölls enligt kapitel 3.3 

Ångtorkens energibehov och kostnad. Verkningsgraden för avfallspannan redovisas i tabell 41. 

Därefter erhölls klimatpåverkan genom att multiplicera energibehovet för avfallspannan med 

mängden slam som ska förbrännas med emissionsfaktorn för EO1. Emissionsfaktorn för EO1 

redovisas i tabell 41. 
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Tabell 41. Gasuttag, densitet och andel koldioxid respektive metangas i biogasen, verkningsgrad för avfallspanna och 
emissionsfaktor för EO1. 

Gasuttag 

[Nm3/h] 

Densitet 

CO2 

[kg/m3] 

Andel 

CO2 [%] 

Densitet 

CH4 

[kg/m3] 

Andel 

CH4 [%] 

Verkningsgrad, 

avfallspanna 

Emissionsfaktor, 

EO1 [g CO2/MJ] 

28 [93] 1,52 [94] 35 [95] 0,45 [96] 65 [95] 0,99 [97] 73,5 [98] 

 

3.8 Känslighetsanalys över energikostnaderna för år 1 
 

För att avgöra hur energikostnaderna för år 1 för slamhantering med eller utan ångtork påverkas 

av förändring har en känslighetsanalys genomförts där samma beräkningar utförts när dessa har 

ökat respektive minskat med 10 %. Den totala kostnaden för respektive fall har beräknats när 

driftkostnaden för slamhantering och investeringskostnaden ökar respektive minskar med 10 %. 

Sedan har kostnaden beräknats när enbart investeringskostnaden (G) ökar respektive reduceras 

med 10 %. G presenteras i tabell 12. Sist har kostnaden för respektive fall beräknats när enbart 

driftkostnaden (Å) för slamhantering ökat respektive minskat med 10 %.  

 

3.9 Exceldokumentets innehåll 
 

Ett Microsoft Exceldokument konstruerades för att utföra de tidigare nämnda beräkningarna för 

utrustningen, belysningen, ångtorken, byggnaderna, transporten, hantering av slam och 

känslighetsanalysen. 

Alla beräkningarna utfördes i Microsoft Excel, där varje falls energibehov, kostnad och 

klimatpåverkan beräknades. Hur man beräknade energibehov, kostnader och klimatpåverkan för 

respektive energiförbrukande enhet beskrivs närmare under respektive energiförbrukande enhet. I 

varje fall erhölls energibehovet för slamhantering exklusive egen producerad energi genom att 

summera respektive energikrävande enhets energibehov, kostnad och klimatpåverkan. Detta 

gjordes för att visa hur stort energibehov, kostnad och klimatpåverkan respektive 

energiförbrukande enhet har i sett till de andra energiförbrukande enheterna.  

I varje fall erhölls energibehovet, kostnaden och klimatpåverkan för slamhantering inklusive egen 

producerad energi genom att summera samtliga energiförbrukande enheternas energibehov. Detta 

gjordes för att erhålla det årliga energibehovet, kostnaden och klimatpåverkan för slamhantering.  

I varje fall erhölls skillnaden mellan det årliga energibehovet för transporten genom att subtrahera 

det årliga energibehovet för transporten vid deponering av blött slam med det årliga energibehovet 

för transporten vid förbränning av blött slam, vid deponering av torkat slam och vid förbränning 

av torkat slam. Liknande gjordes för att erhålla den årliga kostnadsskillnaden och klimatpåverkans 

skillnad för transporten i varje fall. I varje fall erhölls skillnad mellan den årliga kostnaden för 

hantering av slam genom att subtrahera den årliga kostnaden vid deponering av blött slam för 

sluttäckning med den årliga kostnaden vid förbränning av blött slam, vid deponering av torkat 

slam och vid förbränning av torkat slam. I varje fall erhölls skillnaden mellan det årliga 

energibehov, kostnaden och klimatpåverkan för slamhantering genom att subtrahera det årliga 

energibehovet, kostnaden och klimatpåverkan för slamhantering vid deponering av blött slam med 

det årliga energibehovet, kostnaden och klimatpåverkan för slamhantering vid förbränning av blött 

slam, vid deponering av torkat slam och vid förbränning av torkat slam. 

 

Exceldokumentet behandlar energibehovet, kostnaden och klimatpåverkan för utrustningen, 

belysningen, en potentiell ångtork, transporten av slam Ön-Dåva deponi, en värmebalans för 

byggnaderna 4 och 5, den egen producerad energin. Dessutom har kostnaden och klimatpåverkan 

för att använda slammet till sluttäckning på Dåva deponi och förbränning av slam behandlats. 

Slutligen innehåller Excelkalkylbladet en känslighetsanalys. Parametrar som kan korrigeras är TS-

halten på slammet som bildas på avloppsreningsverket och mängden årlig producerad slam. Om 
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en ångtork ska installeras kan följande parametrar ändras: önskad TS-halt på slammet som lämnar 

ångtorken, investeringskostnaden och ångtorkens livslängd. 

Det årliga energibehovet, kostnaden och klimatpåverkan för slamhantering erhålls med hjälp av 

OM-funktioner som utifrån de manuellt valda parametrarna avgör vilka resultat som ska 

presenteras. En OM-funktion kontrollerar om ett villkor är uppfyllt och därefter returnera det 

sanna värdet. När en ångtork ska installerats har OM-funktionerna beräknat energibehov, kostnad 

och klimatpåverkan exklusive och inklusive egen producerad energi med en ångtork. 

 

3.10 Systemförslag för en ångtork i ett avloppsreningsverk 
 

För att finna det mest lämpliga implementeringsalternativet för en ångtork till den befintliga 

anläggningen, har en litteraturstudie genomförts där Google scholar och Umeå 

universitetsbiblioteks databaser tillämpades för att hitta aktuell forskning.  
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4 Resultat 
 
I det är avsnittet presenteras resultaten som erhållits från beräkningarna i Exceldokumentet. 

Deponering av blött slam motsvarar energiflödena idag i den befintliga anläggningen rörande 

slamhantering när man använder det blöta slammet med en TS-halt på 30 % till sluttäckning. 

Förbränning av blött slam motsvarar energiflödena idag i den befintliga anläggningen rörande 

slamhantering när man förbränner det blöta slammet. Deponering av torkat slam motsvarar 

energiflödena efter en implementering av en ångtork i den befintliga anläggningen rörande 

slamhantering när man använder det torkade slammet med en TS-halt på 90 % till sluttäckning. 

Förbränning av torkat slam motsvarar energiflödena efter en implementering av en ångtork i den 

befintliga anläggningen rörande slamhantering när man förbränner det torkade slammet. 

 

4.1 Årligt energibehov, kostnad och CO2-utsläpp vid 
deponering av blött slam 

 

Idag är det årliga el- och fjärrvärmebehovet noll och energibehovet för transporten (det vill säga 

det årliga energibehovet) är drygt 2 700 MWh. 

Idag är Vakin självförsörjande på elektricitet och fjärrvärme, vilket resulterar i en elintäkt på cirka 

670 000 kronor per år. Den årliga kostnaden för att Dåva deponi ska ta hand om slammet är idag 

drygt 2,8 miljoner kronor. Transportkostnaden för slammet uppgår idag till cirka 4,1 miljoner 

kronor per år, vilket tillsammans ger en kostnad på drygt 6,2 miljoner kronor per år för 

slamhantering. Den totala klimatpåverkan för elen idag är 10 ton CO2, klimatpåverkan för 

fjärrvärme idag är cirka 17 ton CO2, klimatpåverkan för sluttäckning uppgår till cirka 180 ton CO2 

och transporten släpper ut 720 ton CO2 idag, vilket resulterar i en årlig klimatpåverkan för 

slamhantering på cirka 930 ton CO2. 

 

4.2 Årligt energibehov, kostnad och CO2-utsläpp vid 
förbränning av blött slam 

 

När Vakin förbränner det blöta slam är det årliga energibehovet för el, fjärrvärme, och förbränning 

av blöt slam noll och energibehovet för transporten (det vill säga det årliga energibehovet) är drygt 

2 700 MWh. 

När Vakin förbränner det blöta slammet är Vakin självförsörjande på elektricitet och fjärrvärme, 

vilket resulterar i en elintäkt på cirka 670 000 kronor per år. Den årliga kostnaden för att 

förbränna det blöta slammet är drygt 4,7 miljoner kronor. Transportkostnaden för slammet 

uppgår vid förbränning av blött slam till cirka 4,1 miljoner kronor per år, vilket tillsammans ger en 

kostnad på drygt 8 miljoner kronor per år för slamhantering. Den totala klimatpåverkan för elen 

vid förbränning av blött slam är 10 ton CO2, klimatpåverkan för fjärrvärme är cirka 17 ton CO2, 

klimatpåverkan för avfallsförbränningen är 1 300 ton CO2 och transporten släpper ut 720 ton CO2, 

vilket resulterar i en årlig klimatpåverkan för slamhantering på cirka 2 100 ton CO2. 

 

4.3 Årligt energibehov, kostnad och CO2-utsläpp vid 
deponering av torkat slam 

 

Det årliga energibehovet vid deponering av torkat slam uppgår till cirka 3 000 MWh, där elbehovet 

står för drygt 2 100 MWh och energibehovet för transporten uppgår till cirka 900 MWh. 

Fjärrvärmebehovet är noll. 

Elkonsumtionen respektive fjärrvärmekonsumtionen vid deponering av torkat slam uppgår till 

cirka 4,6 miljoner kronor respektive 0 kronor per år. Kostnaden för att använda det torkade 
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slammet till sluttäckning blir cirka 900 000 kronor per år. Transportkostnaderna för slammet blir 

1,4 miljoner kronor per år, vilket summerat ger en kostnad på drygt 6,9 miljoner kronor per år för 

slamhantering. Den årliga klimatpåverkan för elen vid deponering av torkat slam uppgår till cirka 

180 ton CO2, fjärrvärmens klimatpåverkan uppgår till 13 ton CO2, ångtorken släpper ut cirka 50 

ton CO2, klimatpåverkan för sluttäckning uppgår till cirka 180 ton CO2 och klimatpåverkan av 

transporten uppgår till drygt 240 ton CO2, vilket tillsammans ger en årlig klimatpåverkan på cirka 

660 ton CO2 för slamhantering.  

 

4.4 Årligt energibehov, kostnad och klimatpåverkan vid 
förbränning av torkat slam 

 

Det årliga energibehovet vid förbränning av torkat slam uppgår till cirka 3 000 MWh, där 

elbehovet står för drygt 2 100 MWh, energibehovet för fjärrvärmen och att förbränna det torkade 

slammet är noll och energibehovet för transporten uppgår till cirka 900 MWh.  

Elkonsumtionen respektive fjärrvärmekonsumtionen vid förbränning av torkat slam uppgår till 

cirka 4,6 miljoner kronor respektive 0 kronor per år. Kostnaden för att förbränna det torkade 

slammet blir cirka 1,6 miljon kronor per år. Transportkostnaderna för slammet blir 1,4 miljoner 

kronor per år, vilket summerat ger en kostnad på drygt 7,5 miljoner kronor per år för 

slamhantering. Den årliga klimatpåverkan för elen vid förbränning av torkat slam uppgår till cirka 

180 ton CO2, fjärrvärmens klimatpåverkan uppgår till 13 ton CO2, ångtorken släpper ut cirka 50 

ton CO2, avfallsförbränningens klimatpåverkan uppgår till 0 ton CO2 och klimatpåverkan av 

transporten uppgår till drygt 240 ton CO2, vilket tillsammans ger en årlig klimatpåverkan på cirka 

490 ton CO2 för slamhantering. 

 

4.5 Jämförelse av fallen 
 

Här jämförs den totala kostnaden, energibehovet och klimatpåverkan för de fyra olika fallen. 

 

4.5.1 Årligt energibehov 
 

Det årliga energibehovet för slamhantering i samtliga fall exklusive egen producerad energi 

uppdelat i utrustningens-, belysningens-, ångtorkens-, byggnad 4:s-, byggnad 5:s-, 

sluttäckningens-, avfallsförbränningens- och transportens energibehov presenteras i tabell 42.  

 
Tabell 42. Årligt energibehov för slamhantering för samtliga fyra fall uppdelat i respektive energiförbrukande enhets 
energibehov. 

 

 Årligt 

energibehov, vid 

deponering av 

blött slam 

[MWh] 

Årligt 

energibehov, vid 

förbränning av 

blött slam 

[MWh] 

Årligt 

energibehov, vid 

deponering av 

torkat slam 

[MWh] 

Årligt 

energibehov, vid 

förbränning av 

torkat slam 

[MWh] 

Utrustning 763 763 763 763 

Belysning 25 25 25 25 

Ångtork - - 5 426 5 426 

Byggnad 4 1 224 1 224 816 816 

Byggnad 5 489 489 489 489 

Sluttäckning 0 - 0 - 

Avfallsförbränning - 0 - 0 

Transport 2 700 2 700 900 900 

Total 5 201 5 201 8 419 8 419 



 

34 
 

Från tabell 42 går det att se att den minst energikrävande fall är vid deponering av blött slam och 

vid förbränning av blött slam och den mest energikrävande fall är vid deponering av torkat slam 

och vid förbränning av torkat slam. Efter en implementering av en ångtork minskar värmebehovet 

för byggnad 4, detta då 10 % av ångtorkens årliga energibehov avges som värmeenergi och då 

behövs mindre värme i byggnad 4 än tidigare. Energibehovet för transporten minskar efter en 

installation av en ångtork, eftersom mängden slam som ska transporteras minskas, vilket kan ses i 

tabell 42. Energibehovet är detsamma vid deponering av blött slam och vid förbränning av blött 

slam respektive vid deponering av torkat slam och vid förbränning av torkat slam, eftersom ingen 

av de energiförbrukande enheternas energibehov ändras mellan fallen och när Vakin går över till 

avfallsförbränning ändras inte energibehovet eftersom sluttäckningen och avfallsförbränningen 

inte förbrukar någon energi. Ventilationen är den mest energikrävande av alla utrustningar för 

respektive byggnad med ett energibehov på 91 MWh per år.  

 

Det årliga energibehovet för slamhantering vid deponering av blött slam och vid förbränning av 

blött slam exklusive egen producerad energi uppdelat i transportens-, byggnad 5:s-, byggnad 4:s-, 

belysningens- och utrustningens energibehov visas i figur 6.  

 

 
Figur 6. Det årliga energibehovet för slamhantering utan ångtork uppdelat i respektive energiförbrukande enhets andel. 

Ur figur 6 går det att se att transporten är det mest energikrävande kategori, transporten utgör mer 

än hälften av det årliga energibehovet idag för slamhantering. Att värma byggnad 5 står nästan för 

en tiondel av det årliga energibehovet och att värma byggnad 4 står nästan för en fjärdedel av det 

årliga energibehovet. Utrustningen står för mer än en sjundedel av det årliga energibehovet vid 

deponering eller förbränning av det blöta slammet. 
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Det årliga energibehovet för slamhantering vid deponering av torkat slam och vid förbränning av 

torkat slam exklusive egen producerad energi uppdelat i transportens-, byggnad 5:s-, byggnad 4:s-, 

ångtorkens-, belysningens- och utrustningens energibehov visas i figur 7. 

 

 
Figur 7. Det årliga energibehovet för slamhantering med en ångtork uppdelat i respektive energiförbrukande enhets 
andel. 

Ur figur 7 framgår det att transporten utgör lite mer än en tiondel av det årliga energibehovet för 

slamhantering. Att värma byggnad 5 vid deponering av torkat slam utgör en mindre andel av det 

årliga energibehovet för slamhantering, vilket visualiseras i figur 7.  

Att värma byggnad 4 vid deponering av torkat slam utgör en tiondel av det årliga energibehovet. 

Ångtorken är den näst mest energikrävande kategori och utgör mer än 60 % av det årliga 

energibehovet för slamhantering vid deponering eller förbränning av torkat slam. 

Den årliga energin för att ha belysningen igång är försumbar sett till de andra energiförbrukande 

enheternas energibehov. Utrustningen utgör nästan en tiondel av det årliga energibehovet. 

 

Det årliga energibehovet för slamhantering i samtliga fall inklusive egen producerad energi 

uppdelat i energikonsumenter presenteras i tabell 43. 

 
Tabell 43. Det årliga energibehovet för slamhantering i samtliga fall uppdelat i energiförbrukande enheters 
energibehov. 

 Årligt energibehov, 

vid deponering av 

blött slam [MWh] 

Årligt 

energibehov, 

vid 

förbränning 

av blött slam 

[MWh] 

Årligt 

energibehov, 

vid deponering 

av torkat slam 

[MWh] 

Årligt energibehov, 

vid förbränning av 

torkat slam [MWh] 

El 0 0 2 074 2 074 

Fjärrvärme 0 0 0 0 

Sluttäckning 0 - 0 - 

Avfallsförbränning - 0 - 0 

Transport 2 700 2 700 900 900 

Total 2 700 2 700 2 974 2 974 

 

Från tabell 43 går det att se att den minst energikrävande fall är vid deponering av blött slam och 

vid förbränning av blött slam och den mest energikrävande fall är vid deponering av torkat slam 

och vid förbränning av torkat slam. Elenergiförbrukningen ökar med en ångtork, eftersom 
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ångtorken kräver biogas. Energibehovet för transporten minskar efter en installation av en 

ångtork, eftersom mängden slam som ska transporteras minskas efter ångtorkning, vilket kan ses i 

tabell 43. Energibehovet är detsamma för vid deponering av blött slam och vid förbränning av blött 

slam respektive vid deponering av torkat slam och vid förbränning av torkat slam. Eftersom ingen 

av de energiförbrukande enheternas energibehov ändras mellan fallen och när Vakin går över till 

avfallsförbränning ändras inte energibehovet eftersom sluttäckningen och avfallsförbränningen 

ligger utanför Vakins del i slamhantering. 

 

Transportens energibehov står för allt energibehov vid deponering av blött slam och vid 

förbränning av blött slam när hänsyn tas till den egen producerad energin. 

 

Det årliga energibehovet för slamhantering vid deponering av torkat slam och vid förbränning av 

torkat slam inklusive egen producerad energi uppdelat i energikonsumenter presenteras i figur 8. 

 

 
Figur 8. Det årliga energibehovet för slamhantering med en ångtork uppdelat i energikonsumenters andel. 

Ur figur 8 framgår det att transporten är den näst största energiförbrukande enhet och utgör 

nästan en tredjedel det årliga energibehovet för slamhantering med en ångtork. 

Fjärrvärmekonsumtionen är noll med en ångtork, på grund av Vakin är självförsörjande på värme 

för slamhantering. Elen är den mest energikrävande kategori av det totala energibehovet för 

slamhantering efter en installation av en ångtork och utgör mer än två tredjedelar av det årliga 

energibehovet, vilket framgår i figur 8. 
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4.5.2 Årlig kostnad 
 

Den årliga kostnaden för slamhantering i samtliga fall exklusive egen producerad energi uppdelat i 

utrustningens-, belysningens-, ångtorkens-, byggnad 4:s-, byggnad 5:s-, sluttäckningens-, 

avfallsförbränningens- och transportens kostnad, vilket presenteras i tabell 44. 

 
Tabell 44. Den årliga kostnaden för slamhantering i samtliga fall uppdelat i respektive energiförbrukande enhets 
kostnad. 

 Årlig kostnad, vid 

deponering av 

blött slam [Mkr] 

Årlig kostnad, vid 

förbränning av 

blött slam [Mkr] 

Årlig kostnad, vid 

deponering av 

torkat slam 

[Mkr] 

Årlig kostnad, vid 

förbränning av 

torkat slam 

[Mkr] 

Utrustning 0,85 0,85 0,85 0,85 

Belysning ≈0 ≈0 ≈0 ≈0 

Ångtork - - 8,40 8,40 

Byggnad 4 0,95 0,95 0,63 0,63 

Byggnad 5 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sluttäckning 2,80 - 0,95 - 

Avfallsförbränning  4,65 - 1,55 

Transport 4,05 4,05 1,35 1,35 

Total 9,05 10,90 12,55 13,20 

 

Från tabell 44 går det att se att det billigaste respektive dyraste fall är vid deponering av blött slam 

respektive vid förbränning av torkat slam. Belysningens kostnad är försumbar sett till de andra 

energiförbrukande enheternas kostnad. Kostnaden för att värma byggnad 4 minskar efter en 

implementering av en ångtork, eftersom 10 % av ångtorkens årliga energibehov avges som 

värmeenergi och då behövs ett mindre värmebehov i byggnad 4 än tidigare och då behöver Vakin 

köpa mindre fjärrvärme. Kostnaden för att sluttäcka med torkat slam är mindre än sluttäckning 

med blöt slam, detta eftersom kostnaden beror av mängden slam som ska deponeras och efter 

ångtorkning är det mindre slam som ska användas till sluttäckning. Det är billigare att förbränna 

torkat slam än blöt slam, eftersom kostnaden för att förbränna avfall beror av mängden slam som 

ska förbrännas. Kostnaden för att förbränna det blöta slammet är större än kostnaden för att 

använda det blöta slammet till sluttäckning, eftersom mängden slam är konstant och kostnaden 

för att förbränna slammet är mer än kostnaden för att använda slammet till sluttäckning. Tabell 44 

visar att transportkostnaden minskar efter ångtorkning, eftersom mängden slam som ska 

transporteras minskas.  
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Den årliga kostnaden för slamhantering i vid deponering av blött slam exklusive egen producerad 

energi uppdelat i transport-, sluttäckningens-, belysningens- och utrustningens kostnad samt 

kostnaden för att värma byggnad 4 respektive 5 presenteras i figur 9. 

 

 
Figur 9. Den årliga kostnaden för slamhantering vid deponering av blött slam uppdelat i respektive energiförbrukande 
enhets andel. 

Ur figur 9 går det att se att den årliga kostnaden för transporten vid deponering av blött slam är 

den dyraste kategorin och utgör nästan hälften av det den årliga kostnaden för slamhantering. Den 

årliga kostnaden för att sluttäcka är den näst dyraste kategori för slamhantering vid deponering av 

blött slam, vilket kan ses i figur 9. Att värma byggnad 5 är en av de mindre kostnaderna för 

slamhantering. Att värma byggnad 4 utgör den tredje dyraste kategorierna vid deponering av blött 

slam, det vill säga en tiondel av den årliga kostnaden för slamhantering och kostnaden för att driva 

utrustningen i slamhantering utgör nästan en tiondel av den årliga kostnaden vid deponering av 

blött slam. 
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Den årliga kostnaden för slamhantering vid förbränning av blött slam exklusive egen producerad 

energi uppdelat i transport-, avfallsförbränningens-, belysningens- och utrustningens kostnad 

samt kostnaden för att värma byggnad 4 respektive 5 presenteras i figur 10. 

 

 
Figur 10. Den årliga kostnaden för slamhantering vid förbränning av blött slam uppdelat i respektive energiförbrukande 
enhets andel. 

Ur figur 10 framgår det att transporten är den näst dyraste energiförbrukande enhet och utgör mer 
än en tredjedel av den årliga kostnaden för slamhantering vid förbränning av blött slam. 
Avfallsförbränningen är den dyraste energiförbrukande enhet och utgör mer än 40 % av den årliga 
kostnaden för slamhantering vid förbränning av blött slam. Kostnaden för att värma upp byggnad 
4 och 5 och utrustningen är tre av de billigare energiförbrukande enheterna, vilket kan visualiseras 
i figur 10. Belysningens kostnad är försumbar sett till de andra energiförbrukande enheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

0%

9%

3%

43%

37%

0

2

4

6

8

10

12

M
kr

Transport

Avfallsförbränning

Byggnad 5

Byggnad 4

Belysning

Utrustning



 

40 
 

Den årliga kostnaden för slamhantering vid deponering av torkat slam exklusive egen producerad 

energi uppdelat i transportens-, sluttäckningens-, ångtorkens-, belysningens- och utrustningens 

kostnad samt kostnaden för att värma byggnad 4 och 5 presenteras i figur 11. 

 

 
Figur 11. Den årliga kostnaden för slamhanteringen vid deponering av torkat slam uppdelat i respektive 
energiförbrukande enhets andel. 

Kostnaden för att transportera slammet vid deponering av torkat slam utgör lite mer än en tiondel 

av den årliga kostnaden för slamhantering, vilket kan ses i figur 11. 

Kostnaden för sluttäckning utgör nästan en tiondel av den årliga kostnaden för slamhantering. Att 

använda det torkade slammet till sluttäckning och att värma byggnad 4 och 5 samt att driva 

utrustningen är fyra av de billigare energiförbrukande enheterna vid deponering av torkat slam, 

vilket kan ses i figur 11. 

Ångtorken är den dyraste kategorin av den årliga kostnaden och utgör två tredjedelar av den årliga 

kostnaden, vilket kan ses i figur 11.   

Belysningens årliga kostnad är försumbar i samtliga fall, då det totala energibehovet för 

belysningen är mycket mindre än de andra energiförbrukande enheternas energibehov.  
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Den årliga kostnaden för slamhantering vid förbränning av torkat slam exklusive egen producerad 

energi uppdelat i transportens-, avfallsförbränningens-, ångtorkens-, belysningens- och 

utrustningens kostnad samt kostnaden för att värma byggnad 4 och 5 presenteras i figur 12. 

 

 
Figur 12. Den årliga kostnaden för slamhanteringen vid förbränning av torkat slam uppdelat i respektive 
energiförbrukande enhets andel. 

Ur figur 12 kan man se att kostnaden för transporten utgör en tiondel av den årliga kostnaden för 

slamhantering vid förbränning av torkat slam. Avfallsförbränningen är den näst dyraste kostnaden 

vid förbränning av torkat slam och utgör mindre än en åttondel av den årliga kostnaden för 

slamhantering. Kostnaden för att värma byggnad 4 och 5 samt kostnaden för utrustningen är en av 

de billigare energiförbrukande enheterna i sett till de andra energiförbrukande enheterna och 

utgör mindre än en tiondel av den årliga kostnaden för slamhantering vid förbränning av torkat 

slam. Ångtorken är den dyraste energiförbrukande enhet och utgör mer än 60 % av den årliga 

kostnaden för slamhantering vid förbränning av torkat slam, vilket kan visualiseras i figur 12. 

Belysningens kostnad är försumbar sett till de andra energiförbrukande enheterna.  

 

Den årliga kostnaden för slamhantering för samtliga fall inklusive egen producerad energi 

uppdelat i el-, fjärrvärme-, sluttäckningens-, avfallsförbränningens- och transportkostnad 

presenteras i tabell 45. 

 
Tabell 45. Årlig kostnad för slamhantering i samtliga fall uppdelat i respektive energikonsuments kostnad.  

 Årlig kostnad 

vid deponering 

av blött slam, 

[Mkr] 

Årlig kostnad 

vid förbränning 

av blött slam, 

[Mkr] 

Årlig kostnad 

vid deponering 

av torkat slam, 

[Mkr] 

Årlig kostnad 

vid förbränning 

av torkat slam, 

[Mkr] 

El -0,65 -0,65 4,60 4,60 

Fjärrvärme 0 0 0 0 

Sluttäckning 2,80 - 0,95 - 

Avfallsförbränning - 4,65 - 1,55 

Transport 4,05 4,05 1,35 1,35 

Total 6,20 8,05 6,90 7,50 

 

Från tabell 45 går det att se att den billigaste respektive dyraste fall är vid deponering av blött slam 

respektive vid förbränning av blött slam. Elkostnaden är dyrare med en ångtork, eftersom 

ångtorken kräver biogas. Kostnaden för att sluttäcka med torkat slam är mindre än sluttäckning 
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med blöt slam, detta eftersom kostnaden beror av mängden slam som ska deponeras, vilket kan ses 

i tabell 45. Det är billigare att förbränna torkat slam än blöt slam, eftersom kostnaden för att 

förbränna avfall beror av mängden slam som ska förbrännas och efter ångtorkning är det mindre 

slam som ska förbrännas. Transportkostnaden minskar efter en installation av en ångtork, 

eftersom mängden slam som ska transporteras minskas efter ångtorkning. 

 

Den årliga kostnaden för slamhantering vid deponering av blött slam inklusive egen producerad 

energi uppdelat i transport-, sluttäckning-, fjärrvärme- och elkostnad visas i figur 13. 

 

 
Figur 13. Årskostnaden vid deponering av blött slam för slamhantering uppdelat i energikonsumenters andel. 

Från figur 13 går det att se att den årliga kostnaden för fjärrvärmen vid deponering av blött slam är 

noll. Den årliga kostnaden för elen är negativ eftersom Vakin erhåller en elintäkt från den egna 

producerade elenergin. Kostnaden för att sluttäcka deponin med slam är den näst dyraste 

kategorin vid deponering av blött slam. Transporten är den dyraste energiförbrukande enhet och 

utgör nästan två tredjedelar av den årliga kostnaden för slamhantering vid deponering av blött 

slam.  
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Den årliga kostnaden för slamhantering vid förbränning av blött slam inklusive egen producerad 

energi uppdelat i transport-, avfallsförbränning-, fjärrvärme- och elkostnad visas i figur 14. 

 

 
Figur 14. Den årliga kostnaden för slamhantering vid förbränning av blött slam uppdelat i respektive energiförbrukande 
enhets andel. 

Ur figur 14 framgår det att transporten är den näst dyraste energiförbrukande enhet i sett till de 

andra energiförbrukande enheterna och utgör hälften av den årliga kostnaden för slamhantering 

vid förbränning av blött slam. Den dyraste energiförbrukande enhet är avfallsförbränningen och 

utgör nästan 60 % av den årliga kostnaden. Fjärrvärmekostnaden är noll och elkostnaden är 

negativ, eftersom Vakin erhåller en elintäkt för den egna producerade elenergin, vilket visualiseras 

i figur 14. 

 

Den årliga kostnaden för slamhantering vid deponering av torkat slam inklusive egen producerad 

energi uppdelat i transport-, sluttäckning-, fjärrvärme- och elkostnad visas i figur 15. 

 

 
Figur 15. Årskostnaden för slamhantering vid deponering av torkat slam uppdelat i energikonsumenters andel. 

Ur figur 15 framgår det att kostnaden för transporten är den näst dyraste energiförbrukande enhet 
och utgör en femtedel av den årliga kostnaden för slamhantering vid deponering av torkat slam. 
Kostnaden för sluttäckning är mindre än en sjundedel av den årliga kostnaden för slamhantering 
vid deponering av torkat slam. Fjärrvärmekostnaden är noll, eftersom man är självförsörjande på 
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värme för slamhantering och elen är den dyraste energikonsument och utgör två tredjedelar av den 
årliga kostnaden för slamhantering vid deponering av torkat slam. 

Den årliga kostnaden för slamhantering vid förbränning av torkat slam inklusive egen producerad 

energi uppdelat i transport-, avfallsförbrännings-, fjärrvärme- och elkostnad visas i figur 16. 

 

 
Figur 16. Årskostnaden för slamhantering vid förbränning av torkat slam uppdelat i energikonsumenters andel. 

Kostnaden för att transportera slammet utgör nästan en femtedel av den årliga kostnaden för 

slamhantering vid förbränning av torkat slam, vilket kan ses i figur 16.   

Vid förbränning av torkat slam utgör avfallsförbränningen den näst dyraste energikonsument och 

utgör lite mer än en femtedel av den årliga kostnaden och fjärrvärmekostnaden är noll, eftersom 

Vakin är självförsörjande på värme för slamhantering. Elen utgör mer än 60 % av den årliga 

kostnaden för slamhantering vid förbränning av torkat slam.  
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4.5.3 Årlig klimatpåverkan  
 

Den årliga klimatpåverkan för slamhantering för samtliga fall exklusive egen producerad energi 

uppdelat i utrustningens-, belysningens-, ångtorkens-, byggnad 4:s-, byggnad 5:s-, 

sluttäckningens-, avfallsförbränningens- och transportens klimatpåverkan presenteras i tabell 46. 

 
Tabell 46. Den årliga klimatpåverkan för slamhantering i samtliga fall uppdelat i respektive energiförbrukande enhets 
klimatpåverkan. 

 Årlig 

klimatpåverkan, 

vid deponering 

av blött slam 

[ton CO2 e] 

Årlig 

klimatpåverkan, 

vid förbränning 

av blött slam 

[ton CO2 e] 

Årlig 

klimatpåverkan, 

vid deponering 

av torkat slam 

[ton CO2 e] 

Årlig 

klimatpåverkan, 

vid förbränning 

av torkat slam 

[ton CO2 e] 

Utrustning 65 65 65 65 

Belysning 2 2 2 2 

Ångtork - - 466 466 

Byggnad 4 67 67 45 45 

Byggnad 5 27 27 27 27 

Sluttäckning 178 - 178 - 

Avfallsförbränning - 1 305 - 0 

Transport 724 724 241 241 

Total 1 064 2 191 1 024 846 

 

Från tabell 46 går det att se att det fall som släpper ut minst CO2 respektive mest CO2 är vid 

förbränning av torkat slam respektive vid förbränning av blött slam. Klimatpåverkan för att värma 

byggnad 4 minskar efter en implementering av en ångtork, eftersom 10 % av ångtorkens årliga 

energibehov avges som värmeenergi och då behövs ett mindre värmebehov i byggnad 4 än tidigare, 

vilket ses i tabell 46. Sluttäckningens klimatpåverkan är oförändrad vid deponering av blött slam 

och vid deponering av torkat slam eftersom det är samma mängd torrvikt slam som ska deponeras. 

Detta eftersom det avdrivna vattnet inte genererar metangas [99]. Avfallsförbränningens 

klimatpåverkan är den största klimatpåverkan vid förbränning av blött slam, eftersom stödbränslet 

släpper ut stora mängder CO2. Vid förbränning av torkat slam är klimatpåverkan noll, eftersom det 

torkade slammet är förnybart biologiskt material. 

CO2-utsläppen från transporten minskar efter en installation av en ångtork, eftersom mängden 

slam som ska transporteras minskas efter ångtorkning, vilket leder till färre transportresor mellan 

Vakin och Dåva deponi.  
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Den årliga klimatpåverkan för slamhantering exklusive egen producerade energi vid deponering av 

blött slam uppdelat i transportens-, sluttäckningens-, belysningens- och utrustningens 

klimatpåverkan samt klimatpåverkan för att värma byggnad 4 och 5 presenteras i figur 17. 

 

 
Figur 17. Den årliga klimatpåverkan vid deponering av det blöta slammet uppdelat i klimatpåverkan för respektive 
energiförbrukande enhet. 

Ur figur 17 framgår det att transportens klimatpåverkan utgör den största andelen av den totala 
klimatpåverkan vid deponering av det blöta slammet. Sluttäckningens klimatpåverkan utgör mer 
än en sjättedel av den årliga klimatpåverkan vid deponering av blött slam. Klimatpåverkan för att 
värma byggnaderna och att driva utrustningen utgör en mindre andel av den årliga 
klimatpåverkan vid deponering av det blötta slammet, vilket kan ses i figur 17. Belysningens 
klimatpåverkan är försumbar i sett till de andra energiförbrukande enheternas klimatpåverkan. 
 

Den årliga klimatpåverkan för slamhantering exklusive egen producerade energi vid förbränning 

av torkat slam uppdelat i transportens-, sluttäckningens-, belysningens- och utrustningens 

klimatpåverkan samt klimatpåverkan för att värma byggnad 4 och 5 presenteras i figur 18. 
 

 
Figur 18. Den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det blöta slammet uppdelat i klimatpåverkan för respektive 
energiförbrukande enhet. 
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Ur figur 18 framgår det att transportens klimatpåverkan utgör en tredjedel av den årliga 
klimatpåverkan vid förbränning av det blöta slammet. Avfallsförbränningens klimatpåverkan 
utgör 60 % av den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det blöta slammet. Klimatpåverkan för 
att värma byggnaderna och att driva utrustningen utgör en mindre andel av den årliga 
klimatpåverkan vid förbränning av det blötta slammet, vilket kan ses i figur 18. Belysningens 
klimatpåverkan är försumbar i sett till de andra energiförbrukande enheternas klimatpåverkan. 

 

Den årliga klimatpåverkan för slamhantering exklusive egen producerade energi vid deponering av 

det torkade slammet uppdelat i transportens-, sluttäckningens-, ångtorkens-, belysningens- och 

utrustningens klimatpåverkan samt klimatpåverkan för att värma byggnad 4 och 5 presenteras i 

figur 19. 

 

 
Figur 19. Den årliga klimatpåverkan vid deponering av det torkade slam uppdelat i klimatpåverkan för respektive 
energiförbrukande enhet. 

Ur figur 19 framgår det att transportens klimatpåverkan utgör cirka en fjärdedel av den årliga 

klimatpåverkan vid deponering av det torkade slammet. Sluttäckningens klimatpåverkan utgör 

mer än en sjättedel av den årliga klimatpåverkan vid deponering av det torkade slammet. 

Ångtorkens klimatpåverkan utgör den största andelen av den årliga klimatpåverkan vid 

deponering av det torkade slammet. Klimatpåverkan för att värma byggnaderna och att driva 

utrustningen utgör en mindre andel av den årliga klimatpåverkan vid deponering av det torkade 

slammet, vilket kan ses i figur 19. Belysningens klimatpåverkan är försumbar i sett till de andra 

energiförbrukande enheternas klimatpåverkan. 
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Den årliga klimatpåverkan för slamhantering exklusive egen producerade energi vid förbränning 

av det torkade slammet uppdelat i transportens-, avfallsförbränningens-, ångtorkens-, 

belysningens- och utrustningens klimatpåverkan samt klimatpåverkan för att värma byggnad 4 

och 5 presenteras i figur 20. 

 

 
Figur 20. Den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det torkade slammet uppdelat i klimatpåverkan för respektive 
energiförbrukande enhet. 

Ur figur 20 framgår det att transportens klimatpåverkan utgör nästan 30 % av den årliga 

klimatpåverkan vid förbränning av det torkade slammet. Avfallsförbränningens klimatpåverkan är 

noll, eftersom det torkade slammet är förnybart biologiskt material. Ångtorkens klimatpåverkan 

utgör den största andelen av den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det torkade slammet. 

Klimatpåverkan för att värma byggnaderna utgör en mindre andel av den årliga klimatpåverkan 

vid deponering av det torkade slammet, vilket kan ses i figur 20. Belysningens klimatpåverkan är 

försumbar i sett till de andra energiförbrukande enheternas klimatpåverkan. Utrustningens 

klimatpåverkan utgör nästan en tiondel av den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det 

torkade slammet. 

 

Den årliga klimatpåverkan för slamhantering i samtliga fall inklusive egen producerad energi 

uppdelat i elens-, fjärrvärmens-, ångtorkens-, sluttäckningens-, avfallsförbränningens- och 

transportens klimatpåverkan, presenteras i tabell 47. 

 
Tabell 47. Den årliga klimatpåverkan för slamhantering i samtliga fall uppdelat i energikonsumenters klimatpåverkan. 

 Årlig 

klimatpåverkan 

vid deponering 

av blött slam, 

[ton CO2 e] 

Årlig 

klimatpåverkan 

vid förbränning 

av blött slam, 

[ton CO2 e] 

Årlig 

klimatpåverkan 

vid deponering 

av torkat slam, 

[ton CO2 e] 

Årlig 

klimatpåverkan 

vid förbränning 

av torkat slam, 

[ton CO2 e] 

El 10 10 178 178 

Fjärrvärme 17 17 13 13 

Ångtork - - 54 54 

Sluttäckning 178 - 178 - 

Avfallsförbränning - 1 305 - 0 

Transport 724 724 241 241 

Total 929 2 056 665 487 
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Från tabell 47 går det att se att det fall med minst klimatpåverkan respektive störst klimatpåverkan 

är vid förbränning av torkat slam respektive vid förbränning av blött slam. Klimatpåverkan från 

elen ökar eftersom ångtorken förbrukar mindre än hälften av biogasen, vilket leder till att Vakin 

måste köpa el från elnätet och klimatpåverkan från köpt el är större än klimatpåverkan från egen 

producerad energi från biogas. Klimatpåverkan för att värma byggnaderna minskar efter en 

implementering av en ångtork, eftersom 10 % av ångtorkens årliga energibehov avges som 

värmeenergi och då behövs ett mindre värmebehov i byggnad 4 än tidigare, vilket kan ses i tabell 

47. Sluttäckningens klimatpåverkan är oförändrad vid deponering av blött slam och vid 

deponering av torkat slam eftersom det är samma mängd slam som ska deponeras. Detta eftersom 

det avdrivna vattnet inte genererar metangas. Avfallsförbränningens klimatpåverkan vid 

förbränning av blött slam utgör den största andelen av den årliga klimatpåverkan vid förbränning 

av det blöta slammet. Detta eftersom stödbränslet släpper ut en stor mängd CO2. Klimatpåverkan 

av avfallsförbränning av torkat slam är noll, eftersom det torkade slammet är förnybart biologiskt 

material.  

CO2-utsläppen från transporten minskar efter en installation av en ångtork, eftersom mängden 

slam som ska transporteras minskas efter ångtorkning, vilket leder till färre transportresor mellan 

Vakin och Dåva deponi. 

 

Den årliga klimatpåverkan vid deponering av det blöta slammet inklusive egen producerad energi 

uppdelat i elens-, fjärrvärmens-, sluttäckningens-, och transportens klimatpåverkan, presenteras i 

figur 21. 

 

 
Figur 21. Den årliga klimatpåverkan vid deponering av det blöta slammet uppdelat i klimatpåverkan för respektive 
energiförbrukande enhet. 

Ur figur 21 framgår det att transporten klimatpåverkan utgör den största andelen av den årliga 

klimatpåverkan vid deponering av det blöta slammet. Sluttäckningens klimatpåverkan utgör cirka 

20 % av den årliga klimatpåverkan vid deponering av det blöta slammet, vilket kan ses i figur 21.  

Klimatpåverkan för elen och fjärrvärmen utgör en mindre andel av den årliga klimatpåverkan vid 

deponering av det blöta slammet. 
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Den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det blöta slammet inklusive egen producerad energi 

uppdelat i elens-, fjärrvärmens-, avfallsförbränningens-, och transportens klimatpåverkan, 

presenteras i figur 22. 

 

 
Figur 22. Den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det blöta slammet uppdelat i klimatpåverkan för respektive 
energiförbrukande enhet. 

Ur figur 22 framgår det att transporten klimatpåverkan utgör den näst största andelen av den 

årliga klimatpåverkan vid förbränning av det blöta slammet. Avfallsförbränningens 

klimatpåverkan utgör den största andelen av den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det 

blöta slammet. Klimatpåverkan för elen utgör en mindre andel av den årliga klimatpåverkan vid 

förbränning av det blöta slammet, vilket kan ses i figur 22. Klimatpåverkan för fjärrvärmen är 

försumbar i sett till de andra energiförbrukande enheterna. 

 

Den årliga klimatpåverkan vid deponering av det torkade slammet inklusive egen producerad 

energi uppdelat i elens-, fjärrvärmens-, ångtorkens-, sluttäckningens-, och transportens 

klimatpåverkan, presenteras i figur 23. 

 

 
Figur 23. Den årliga klimatpåverkan vid deponering av det torkade slammet uppdelat i klimatpåverkan för respektive 
energiförbrukande enhet. 
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Ur figur 23 framgår det att transportens klimatpåverkan utgör den största andelen av den årliga 

klimatpåverkan vid deponering av det torkade slammet. Sluttäckningen och elens klimatpåverkan 

utgör båda cirka 30 % av den årliga klimatpåverkan vid deponering av det torkade slammet. 

Ångtorkens klimatpåverkan utgör nästan en tiondel av den årliga klimatpåverkan vid deponering 

av det torkade slammet. Klimatpåverkan för fjärrvärmen utgör en liten andel av den årliga 

klimatpåverkan vid deponering av det torkade slammet, vilket kan ses i figur 23. 

 

Den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det torkade slammet inklusive egen producerad 

energi uppdelat i elens-, fjärrvärmens-, ångtorkens-, avfallsförbränningens-, och transportens 

klimatpåverkan, presenteras i figur 24. 

 

 
Figur 24. Den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det torkade slammet uppdelat i klimatpåverkan för respektive 
energiförbrukande enhet. 

Ur figur 24 framgår det att transportens klimatpåverkan utgör hälften av den årliga 

klimatpåverkan vid förbränning av det torkade slammet. Klimatpåverkan av avfallsförbränning av 

det torkade slammet är noll, eftersom det torkade slammet är förnybart biologiskt material. 

Ångtorkens klimatpåverkan utgör mer än en tiondel av den årliga klimatpåverkan vid förbränning 

av det torkade slammet, vilket kan ses i figur 24. Fjärrvärmens klimatpåverkan utgör en liten andel 

av den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det torkade slammet. Elens klimatpåverkan utgör 

den näst största andelen av den årliga klimatpåverkan vid förbränning av det torkade slammet. 

 

4.5.4 Årlig skillnad mellan fallen 
 

Efter en implementering av en ångtork (vid deponering av torkat slam och vid förbränning av 

torkat slam) ökar energibehovet, kostnaden och klimatpåverkan för elen i slamhantering med cirka 

2 100 MWh respektive 5,3 miljoner kronor och 170 ton CO2. Fjärrvärmens klimatpåverkan 

minskar med 4 ton CO2 efter en implementering av en ångtork. 

Om Vakin går från att använda slammet till sluttäckning till att förbränna det blöta slammet ökar 

den årliga kostnaden enbart för att bearbeta slammet med 1,9 miljoner kronor. Medan kostnaden 

enbart för att bearbeta slammet minskar med 1,9 miljoner vid en jämförelse mellan vid deponering 

av blött slam och vid deponering av torkat slam. Om Vakin går från att använda slammet till 

sluttäckning till att förbränna det torkade slammet minskar den årliga kostnaden enbart för att ta 

hand om slammet med 1,2 miljoner kronor.  

Om Vakin går från att använda det blöta slammet till sluttäckning till att börja bränna det blöta 

slammet ökar klimatpåverkan enbart för bearbetning av slam med cirka 1 100 ton CO2, eftersom 

stödbränslet släpper ut mycket CO2. Om Vakin går från att använda det blöta slammet till 
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sluttäckning till att börja bränna det torkade slammet minskar klimatpåverkan enbart för 

bearbetning av slam med cirka 180 ton CO2, eftersom det torkade slammet är förnybart biologiskt 

material. 

Det årliga energibehovet för transporten efter en implementering av en ångtork minskar med 

1 800 MWh. Den årliga kostnaden för transporten minskar med 2,7 miljoner kronor och den årliga 

klimatpåverkan för transporten minskar med cirka 480 ton CO2.  

Om Vakin går från deponering av blött slam till förbränning av blött slam blir det årliga 

energibehovet för slamhantering oförändrat, den årliga kostnaden ökar med cirka 1,8 miljoner 

kronor och klimatpåverkan för slamhantering ökar med cirka 1 100 ton CO2. Medan det årliga 

energibehovet och kostnaden för slamhantering ökar med cirka 270 MWh respektive 730 000 

kronor och den årliga klimatpåverkan för slamhantering minskar med cirka 260 ton CO2 när Vakin 

går från deponering av blött slam till deponering av torkat slam. 

Om Vakin går från deponering av blött slam till förbränning av torkat slam ökar det årliga 

energibehovet och kostnaden för slamhantering med approximativt 270 MWh respektive 1,4 

miljoner kronor och den årliga klimatpåverkan minskar med cirka 440 ton CO2. 

 

4.6 Känslighetsanalys över energikostnaderna för år 1 
 

En årskostnadsjämförelse mellan 20 scenarier för år 1 för slamhantering, presenteras i tabell 48.  

 
Tabell 48. Total kostnad för respektive scenario för slamhantering. 

 Total 

kostnad 

[Mkr] 

  Total 

kostnad 

[Mkr] 

  Total 

kostnad 

[Mkr] 

Förbränning 

av blött 

slam -10 % 

7,2 Deponering 

av torkat 

slam -10 % 

33,2 Förbränning 

av torkat 

slam -10 % 

32 

Deponering 

av blött 

slam -10 % 

5,6 Deponering 

av torkat 

slam -10*G 

33,9 Förbränning 

av torkat 

slam -10*G 

32,5 

Förbränning 

av blött 

slam 

8,0 Deponering 

av torkat 

slam -10 

%*Å 

36,2 Förbränning 

av torkat 

slam -10 

%*Å 

35 

Deponering 

av blött 

slam 

6,2 Deponering 

av torkat 

slam 

36,9 Förbränning 

av torkat 

slam 

35,5 

Deponering 

av blött 

slam +10 % 

6,8 Deponering 

av torkat 

slam +10 

%*G 

39,9 Förbränning 

av torkat 

slam +10 

%*G 

38,5 

Förbränning 

av blött 

slam +10 % 

8,8 Deponering 

av torkat 

slam +10 

%*Å 

37,6 Förbränning 

av torkat 

slam +10 

%*Å 

36,1 

  Deponering 

av torkat 

slam +10 % 

40,6 Förbränning 

av torkat 

slam +10 % 

39,1 

   

 

Utifrån tabell 48 ligger kostnaden för år 1 vid förbränning av blött slam, vid deponering av torkat 

slam och vid förbränning av torkat slam i intervallet 7,2 – 8,8 miljoner kronor respektive 33,2 – 
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40,6 miljoner kronor och 32 – 39,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med intervallet av 

kostnaden vid deponering av blött slam för år 1 mellan 5,6 – 6,8 miljoner kronor. 

 

4.7 Systemförslag av en ångtork i ett avloppsreningsverk 
 

Den mest lämpliga integrering av en ångtork till ett avloppsreningsverk presenteras i figur 25. 

 

 
Figur 25. Översiktlig bild över hur en ångtork lämpligast integreras till ett avloppsreningsverk. 

Den mest lämpliga integrering av en ångtork i ett avloppsreningsverk är att det blöta slammet från 

slamsilon blandas med en del torkat slam från ångtorken med en TS-halt mellan 60-70 % för att 

sedan pumpas till ångtorken, där torkas slammet till en TS-halt som är större än 80 %. 

Beblandningen av slam sker eftersom vid termisk torkning övergår slammet till en klibbig fas, i 

den klibbiga fasen fastnar slammet på den värmeöverförande ytan, vilket försvårar torkningen 

[23].  

Den överhettade ångan återanvänds och transporteras med hjälp av en fläkt till en värmeväxlare 

som installerats i närheten av ångtorken. Värmeväxlaren värmer ångan med värme från 

förbränning av metangas [12]. Därav behövs inte den överhettade ångan värmas upp från den 

omgivande temperatur [12]. En del av vattnet som förångats från slammet pumpas till den 

rötkammare som är i behov av extern värme, där ångan kondenseras och den erhållna värmen 

används till att upprätthålla en arbetstemperatur för anaerob rötning, vilket kan ses i figur 25. 

 

Vid en installation av en ångtork rekommenderas det att isolera allt som kommer i kontakt med 

ångan eller den överhettade ångan med lämpligt mått av mineralull. Detta då allting som kommer i 

kontakt med ångan, måste vara varmare än kondensationstemperaturen av ångan vid det aktuella 

trycket för att motverka att ångan kondenseras [65].  

Temperaturen på den överhettade ångan rekommenderas vara större än 130°C, då tidigare studier 

visat att torkningshastigheten är snabbare för luft än överhettad ånga vid en temperatur lägre än 

130°C [23]. 
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5 Diskussion  
 
I detta avsnitt diskuteras de valda tillvägagångssätten och de erhållna resultaten. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Här diskuteras de valda tillvägagångssätten. 

 

5.1.1 Utrustningen och belysningen 
 

Det är svårt att avgöra när respektive maskin togs i drift, eftersom det saknas data när maskinerna 

började användas och när loggandet av drifttiderna startades. Det finns en risk att antagandet om 

att en del av utrustningen i byggnad 4 togs i drift den 24 oktober 1995 är felaktigt, då de kan ha 

tagits i drift tidigare. Men eftersom antagandet enbart gäller sex utrustningar och att 

elkonsumtionen från dessa är små så skulle elbehovet minska marginellt.  

Däremot kan ett utbyte av de sex maskinerna efter ett antal år skett, vilket skulle medföra att den 

årliga drifttiden skulle öka och därav skulle elkonsumtionen öka och påverka resultaten. Eftersom 

antagandet enbart berör sex maskiner blir påverkan marginell på resultaten. Dessutom saknas 

information om ett eventuellt utbytande av äldre maskiner, därför har antagandet om att en del av 

utrustningen i byggnad 4 togs i drift 24 oktober 1995 tillämpats.  

Det finns en risk att de två antaganden att maskiner med en total drifttid större än 1 000 timmar 

togs i drift den 11 februari 2016 och resterande utrustning togs i drift den 3 mars 2016 är felaktigt, 

men det är rimligare att maskiner med än större total drifttid har tagits i drift tidigare än apparater 

med en lägre total drifttid. Den uppmätta totala drifttiderna är respektive utrustnings totala 

drifttid. Antagandet om att den årliga drifttiden för respektive utrustning är detsamma för varje år 

kan vara felaktigt. Men eftersom enbart den totala drifttiden för respektive utrustning fanns att 

tillgå har approximationen tillämpats. 

 

Effekterna som erhölls från den uppmätta strömförbrukningen på plats är vad utrustningen 

förbrukar. Medan effekten som hittades i Projectplace kan skilja sig ifrån den verkliga 

effektförbrukningen. Effektfaktorn som erhållits ifrån underhållstekniker Harry Ahlroos är den 

verkliga effektfaktorn för respektive utrustning. Däremot kan den antagna effektfaktorn till 

resterande utrustning vara felaktigt. Men eftersom det enbart berör tio utrustningar blir påverkan 

marginell på resultatet vid tillämpning av en annan effektfaktor. 

Effekten för respektive armatur som hittades i Projectplace kan skilja sig ifrån den verkliga 

effektförbrukningen. Men på grund av att dessa värden var den enda jag erhöll, så fick dessa 

värden tillämpas. Vid inventeringen av antalet armaturer finns den en risk att jag missat eller 

räknat för många armaturer. Men påverkan blir marginell på resultatet eftersom belysningens 

totala energibehov är försumbar i sett till de andra energiförbrukande enheterna. Belysningens 

drifttid som grundas på att belysningen är på mellan 07:00-16:00 är den verkliga drifttiden för 

belysningen.  

 

5.1.2 Ångtorken 
 

Resultaten vid en jämförelse mellan de energiförbrukande enheternas energibehov, kostnad och 

klimatpåverkan exklusive egen producerad energi kommer att påverkas marginellt om ångtorkens 

el- och värmebehov beaktas. För nu använder ångtorken en del värmeenergi och Vakin kommer att 

köpa lika mycket värme som elen minskar. Kostnaden för fjärrvärme är billigare än el från elnätet. 

Klimatpåverkan för fjärrvärme är lägre än klimatpåverkan för den köpta elen. Vidare blir det ingen 
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påverkan på det årliga energibehovet, eftersom det ökade värmeenergibehovet för ångtorken är 

detsamma som minskningen av elenergibehovet för ångtorken.  

Den totala elkonsumtionen och fjärrvärmebehovet hade ökat när ångtorken förbrukar el respektive 

värme istället för biogas. Vilket resulterat i att kostnaden för elen ökat. Fjärrvärmekostnaden hade 

varit detsamma, då Vakin är självförsörjande på fjärrvärme. Men ifall detta påverkat resulterat är 

svårt att säga. Eftersom data saknas över hur mycket el respektive värme ångtorken förbrukar. 

Därför går det inte att avgöra hur mycket el Vakin är tvungen att köpa efter att den egna 

tillgängliga producerade energin idag subtraherats från slamhanteringens elkonsumtion. 

Klimatpåverkan påverkas inte när ångtorken förbrukar el respektive värme istället för biogas. 

Eftersom klimatpåverkan för den egna producerade elen och värmen har samma klimatpåverkan 

som klimatpåverkan för biogasen. 

 

Ångtorkens energibehov har ansatts till att vara detsamma som energibehovet för att värma 

vattnet och slammet samt energibehovet för att förånga slamvattnet när man tar hänsyn till 

ångtorkens verkningsgrad. Ovanstående tillvägagångssätt har använts, eftersom det finns lite 

forskning om aktuellt område. I framtida studier hade det varit fördelaktigt att försöka fastställa 

hur mycket el respektive värme ångtorken förbrukar.  

Ifall hänsyn till värmeåtervinning beaktats hade ångtorkens energibehov minskat, eftersom 

ångtorken behöver en viss mängd elenergi och en viss värmeenergi för att torka slammet och om 

möjligheten till värmeåtervinning funnits hade en del elenergi inte behövts konverterats till 

värmeenergi för att klara värmeenergibehovet för ångtorken. Detta hade resulterat i en lägre 

kostnad. Detta eftersom kostnaden för egen producerad värme är billigare än kostnaden för elen 

från elnätet. Klimatpåverkan hade minskat eftersom klimatpåverkan för den egna producerade 

värmeenergin är mindre än klimatpåverkan för den köpta elen från elnätet. Det vore intressant att 

undersöka ifall avgaserna från gasmotorerna skulle kunna användas till att värma ångtorken. 

Swedish Exergy tillämpar värmeåtervinning i deras ångtorkar [65]. Värmeåtervinning ligger 

utanför systemgränsen i detta examensarbete. 

Att slammet har en temperatur på 20°C när slammet pumpas in i ångtorken kan vara fel. I 

framtida studier hade temperaturen kunnat uppmätas. Att det torkade slammet lämnar ångtorken 

med en temperatur på 100°C är rimligt, eftersom ångan som förångar vattnet i slammet har den 

temperaturen. Den specifika värmekapaciteten för slammet, ångtorkens verkningsgrad och 

energiinnehållet i 1 Nm3 metan kan vara fel. Men på grund av att det finns lite forskning om 

aktuellt område, har de få värdena som berört området tillämpats. Vidare kan ångtorkens 

underhållskostnad, investeringskostnad och dess livslängd vara felaktiga. 

 

Ångtorkens energibehov omvandlades till förbrukad biogas och jag erhöll att ångtorken förbrukade 

94 m3 biogas för att torka 1 ton slam våtvikt, vilket kan jämföras med Swedish Exergys värde på 

100 m3 biogas. Detta talar för att mitt beräknade energibehov för ångtorken är rimlig.  

 

5.1.3 Byggnaderna 
 

Approximationen att bredden och längden är detsamma för byggnaderna är en grov 

approximation och ger en ytarea för respektive fasad som skiljer sig ifrån verkligheten. Till 

framtida studier rekommenderas att längden och bredden uppmätts med ett mätinstrument. 

Approximationen ger en ytarea för respektive fasad som är tillräckligt nära verkligheten. 

Antagandet om att alla linjära och punktvisa köldbryggor är ett 20 % påslag av det specifika 

värmebehovet för transmission kan vara felaktigt. Förslagsvis kan de linjära och punktvisa 

köldbryggorna beräknas för att erhålla ett resultat närmare verkligheten i framtida studier, men på 

grund av tidsbrist och att approximationen ger ett värde närmare verkligheten än om alla linjära 

och punktvisa köldbryggor försummats, har antagandet tillämpats. 

Att Vakin antas vara självförsörjande på fjärrvärme för slamhantering, men inte självförsörjande 

för andra delprocesser/anläggningar på Ön kan ge ett missvisande resultat. Eftersom 

slamhantering bör stå för det ökade fjärrvärmebehovet. Men eftersom data saknas angående hur 
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mycket el respektive värme ångtorken förbrukar är det svårt att avgöra hur mycket mer fjärrvärme 

Vakin behöver för att försörja ångtorken. Vakins fjärrvärmebehovet 2017 är störst på 

vinterhalvåret, det vill säga mellan oktober till mars. Eftersom medeltemperaturen är lägre på 

vintern i jämförelse med sommaren. Elbehovet för 2017 påverkas av mängden biogas som beror av 

mängden slam som reningsverket rötar. Elbehovet är störst i april, maj och december och en 

anledning är att Umeås allmänna reningsverk tar hand om mer avloppsvatten när studenterna 

bosätter sig i Umeå. Vidare är elöverskottet för reningsverket 2017 störst när studenterna flyttar 

hem, det vill säga mellan juni till augusti. Att värmeförlusterna från en tork ansatts till 10 % av 

dess totala energibehov kan vara fel. Men på grund av lite forskning om aktuellt område har de få 

rapporten som berört det aktuella ämnet tillämpats. 

 

5.1.4 El och fjärrvärme 
 

Antagandet att elpriset är konstant för ett helt år är en grov approximation, eftersom elpriset 

ändras varje timme på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Men prissvängningarna upp och ned är 

tämligen konstanta, vilket gör att approximationen ger ett rimligt resultat [100].  

Vakin köper idag fjärrvärme och el för effekttopparna för värme- respektive elbehovet, vilket de 

kommer fortsätta med vid förbränning av blött slam och vid förbränning av torkat slam. 

Energibehovet för effekttopparna har inte medtagits i energibehovet för slamhantering, eftersom 

det har antagits att Vakin är självförsörjande på el och värme idag. Detta eftersom resultaten ska 

spegla slamhanteringens energibehov och inte energibehovet för reningsverket på Ön. Vidare 

sökes kostnaden respektive klimatpåverkan för slamhanteringen och inte kostnaden respektive 

klimatpåverkan för hela reningsverket på Ön. Om energibehov, kostnad och klimatpåverkan för 

effekttopparna beaktats, hade energibehovet, kostnaden och klimatpåverkan ökat lika mycket för 

samtliga fall. Men vid en jämförelse sinsemellan fallen hade samma slutsatser dragits som när 

effekttopparna bortsågs ifrån. Till exempel skulle fortfarande den näst billigaste merkostnaden för 

Vakin vara att gå från deponering av blött slam till att förbränna det torkade slammet. Därav 

påverkar inte antagandet att slamhantering är självförsörjande på värme och el jämförelserna 

sinsemellan. 

Antagandet att fjärrvärmepriset är konstant för ett år är en grov approximation, då 

fjärrvärmepriset påverkas av utsläppsrätter och vilket bränsle som används för att värma 

fjärrvärmevattnet [101]. Men eftersom Vakin inte är i behov av fjärrvärme för slamhanteringen för 

samtliga fall så påverkar approximationen inte slutresultatet. 

 

5.1.5 Transport och hantering av slam 
 

Den årliga transportsträckan har beaktats i energianvändningen per mängd slam som ska 

transporteras, eftersom årskostnaden som erhållits från controller Ingalill Linerudt är vad Vakin 

betalar de befintliga åkeriet (Fredrik Hällgren Åkeri). Där årskostnaden inkluderar lön till 

chaufför, kostnaden per körsträcka och fraktkostnad och så vidare.  

 

Kostnaden för att ta hand om slammet ökar, eftersom idag betalar Vakin 300 kronor per ton slam 

våtvikt och energibolagen tar idag cirka 500 kronor per ton avfall våtvikt för att förbränna avfallet. 

Den årliga kostnaden för att ta hand om slammet vid förbränning av torkat slam minskar, eftersom 

mängden slam som ska hanteras minskar mer än den ökade kostnaden. 

Förbränning av blöt slam är inte problemfritt, till exempel innehåller avgaserna en hög andel 

damm på grund av att slammet har en hög askhalt [102]. Det bildas mycket ånga vid 

förbränningen av blöt slam, vilket leder till att fläkten i förbränningspannan behöver mer energi 

och att pannan behöver en större avgasrenare [92]. Förbränning av torkat slam (slammet måste ha 

en TS-halt på minst 60 % och det torkade slammet i det här exjobbet har en TS-halt på 90 %) kan 

genomföras utan stödbränsle och fosforinnehållet blir högre än om det späds ut med andra 

stödbränslen [103], [104]. 
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5.1.6 Investeringskostnadens beroende av kundens behov 
 

Den valda investeringskostnaden kan vara mindre/större eftersom ångtorken dimensioneras efter 

mängden slam som ska torkas, hur ångtorken installeras till reningsverket samt ångtorken storlek 

[65]. Med Exceldokumentet kan investeringskostnaden korrigeras efter nya uppgifter och då 

erhålls ett resultat närmare verkligheten. 

 

5.1.7 De olika fallens troliga utfall 
 

Deponering av blött slam kommer att försvinna efter 2020, vilket medför att Vakin inte kan välja 

deponering av blött slam. Det är troligt att Vakin måste torka slammet eller byta metod vid 

behandling av slam, eftersom avtalet med Dåva deponi slutar att gälla snart. Därav är det mer 

rimligt att förbränning av blött/torkat slam blir aktuell. Förbränning av blött slam är det fall som 

troligast kommer att infalla. Eftersom detta ger en lägst merkostnad för Vakin och att avtalen att 

använda slammet till sluttäckning upphör efter 2020. 

Enligt min bedömning finns det en chans att Vakin får förlängt avtal med Dåva deponi om att 

fortsätta använda slammet till sluttäckning. Detta öppnar möjligheten att fortsätta som Vakin gör 

idag. 

Förbränning av blött slam är en möjlig väg att gå, om Umeå Energi samförbränner det blöta 

slammet med en TS-halt på 30 % från Vakin med träflis i deras avfallspanna, då tidigare studier 

visar att det går att blanda blöt slam med en TS på 25 % med returträflis (RT-flis) i en rosterpanna 

med ungefär 50 % last. En last på 50 % användes för att underlätta experimentet och förhållanden 

mellan slam och RT-flis vid samförbränning är 45 % slam och 55 % RT-flis [105].  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Här diskuteras de erhållna resultaten. 

 

5.2.1 Exklusive och inklusive egen producerad energi 
 

Resultaten när den egenproducerad energi exkluderats skiljer sig ifrån resultaten när hänsyn tas 

till Vakins egna producerade energi. Energibehovet är detsamma för samtliga fall, däremot ändras 

kostnaden och klimatpåverkan när den egna producerade energin beaktats, eftersom Vakin 

producerar egen energi och köper mindre eller ingen energi och för att produktionen och 

distributionen av den egna energin har en lägre klimatpåverkan än köpt energi. 

 

5.2.2 Belysningen- och utrustningens energibehov 
 

Den årliga elförbrukningen för belysningen är idag 25 MWh för slamhantering, vilket är ganska 

nära elförbrukningen för belysningen för biogasanläggningen i Skellefteå på 44 MWh från tidigare 

arbete [106]. Den årliga elförbrukningen för utrustningen är idag cirka 763 MWh, vilket kan 

jämföras med utrustningens elförbrukning i biogasanläggningen i Skellefteå på 500 MWh [106]. 

De två elförbrukningarna ligger tämligen nära varandra, eftersom slamhantering är snarlik 

biogasanläggningen i Skellefteå och folkmängden i Umeå är mer än i Skellefteå och därav är fler 

hushåll anslutna till avloppsreningsverket i Umeå och då behöver Umeås avloppsreningsverk mer 

elenergi för att ta hand om mer avloppsvatten [90], [107].  

Belysningens årliga energibehov, kostnad och klimatpåverkan är försumbar sett till de andra 

energiförbrukande enheternas energibehov, kostnad och klimatpåverkan och kan bortses ifrån 

utan att det påverkat resultaten. 
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5.2.3 Ångtorkens specifika energikonsumtion  
 

Den specifika energikonsumtionen för ångtorken erhölls till 874 kWh/ton avdrivet H2O, vilket inte 

ligger i närheten av 400 kWh/ton avdrivet H2O som är en typisk specifik energikonsumtion för en 

ångtork [79]. Detta talar för att det erhållna energibehovet för ångtorken inte är rimlig, men på 

grund av lite forskning om aktuellt område tillämpas de få ekvationer som berört ämnet. För en 

detaljbeskrivning hur den specifika energikonsumtionen erhölls se kapitel 3.3.1 Ångtorkens 

specifika energikonsumtion. Rimligheten i värdena som tillämpats för att erhålla ångtorkens 

energibehov diskuteras i 5.1.2 Ångtorken.  

Om ångtorken haft en specifik energikonsumtion på 400 kWh/ton avdrivet H2O. Hade detta 

resulterat i att det årliga elbehovet för slamhantering ökat från inget elbehov till cirka 820 MWh. 

Vidare hade den årliga elkostnaden ökat från en intäkt på 650 000 kronor till en kostnad på cirka 

920 000 kronor. Den årliga klimatpåverkan hade ökat från 10 ton CO2 till cirka 70 ton CO2. 

Om den specifika energikonsumtionen varit närmare 400 kWh/ton avdrivet H2O hade ångtorkens 

energiförbrukning halverats. Detta hade resulterat i att ångtorken förbrukat mindre biogas vid 

torkning av slam. Vilket i sin tur hade genererat mer egen producerad energi som hade minskat el 

och fjärrvärmebehovet. Detta resulterar i en lägre elkostnad vid torkning av slam. Vidare hade 

klimatpåverkan för elen minskat, då klimatpåverkan för köpt el är mindre än klimatpåverkan för 

egen producerad el. Liknande resonemang för fjärrvärmens klimatpåverkan. Liknande halveras 

ångtorkens energibehov och kostnad vid jämförelse av de energiförbrukande enheterna när den 

egna producerade energin inte beaktas. 

 

5.2.4 Årligt elenergibehov, kostnad och klimatpåverkan för slamhantering 
 

Den årliga elförbrukningen är idag cirka 788 MWh, vilket är i närheten av biogasanläggningen 

Kungsängens gårds elförbrukningen från tidigare arbete på cirka 1 100 MWh i Uppsala [108]. En 

förklaring till att elförbrukningen är större i Uppsala är att folkmängden är större där än i Umeå, 

det vill säga fler hushåll har anslutit sig till ett avloppsreningsverk i Uppsala [109]. 

Det årliga elbehovet för hela verksamheten på Ön idag uppgår till drygt 5 300 MWh, vilket kan 

jämföras med elbehovet för slamhantering idag på 788 MWh. Det är rimligt att slamhantering idag 

utgör mer än en sjundedel av verksamhetens totala elbehov idag, då slamhanteringen är en 

delprocess av sex delprocesser för rening av avloppsvatten och slamhantering är en delprocess av 

hela verksamheten på Ön [110].  

 

5.2.5 Byggnadernas värmebehov 
 

Efter en installation av en ångtork minskar värmebehovet för byggnad 4 med cirka 400 MWh, 

eftersom ångtorken installeras i byggnad 4 och dess värmeförlust uppgår till 10 % av ångtorkens 

energibehov. Där värmebehovsminskningen beräknats genom att subtrahera värmebehovet för 

byggnad 4 idag med värmebehovet med en ångtork. Vidare minskar fjärrvärmekostnaden med 

320 000 kronor och klimatpåverkan minskar med 22 ton CO2. Byggnad 5 har samma värmebehov, 

kostnad och klimatpåverkan före och efter en installation av en ångtork. 

Byggnad 5:s energiförbrukning är i närheten av energiförbrukningen för en byggnad med liknande 

tempererad area och soltillskott, som är på 220 MWh [76]. Det är svårt att jämföra byggnad 4 

energibehov med andra byggnaders energibehov, eftersom energibehovet för en byggnad beror på 

bland annat transmissionsförluster, ventilationsförluster, kompensation för luftläckage och 

inomhustemperatur. 

 

5.2.6 Årligt fjärrvärmebehov, kostnad och CO2-utsläpp för slamhantering 
 

Det årliga värmebehovet för hela verksamheten på Ön är cirka 6 800 MWh, vilket är större än det 

beräknade värmebehovet på drygt 1 700 MWh för slamhantering. Det är rimligt att slamhantering 
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står för lite mer än en fjärdedel av det totala värmebehovet för verksamheten. Detta eftersom 

slamhanteringen är en delprocess av sex delprocesser för rening av avloppsvatten och 

slamhantering är en delprocess av hela verksamheten på Ön [110].  

 

Förklaringen till varför klimatpåverkan för fjärrvärme inklusive egen producerad energi minskar 

efter en implementering av en ångtork, är att energibehovet alltid är noll eftersom byggnadernas 

värmebehov är detsamma som den tillgängliga producerade värmeenergin. Klimatpåverkan beror 

av den tillgängliga producerade värmeenergi, så när ångtorken ger ifrån sig värmeförluster behövs 

mindre egen producerade värmeenergi för slamhantering. Kostnaden för fjärrvärme är alltid noll, 

då Vakin är självförsörjande på värme för slamhantering. 

Värmeförbrukningen för slamhantering per månad idag är 143 MWh, det vill säga byggnad 4 och 

5. Detta är lägre än värmeförbrukningen per månad för Duvbackens avloppsreningsverk på 497 

MWh i Gävle från tidigare arbete [111]. Gävle har nästan lika stor folkmängd som Umeå [112]. Med 

mitt använda fjärrvärmepris och emissionsfaktorn för fjärrvärme från Umeå Energi, blir 

kostnaden och klimatpåverkan för Duvbacken mer än slamhantering. Detta stämmer överens med 

att energiförbrukningen, kostnaden och klimatpåverkan för en delprocess är mindre än samtliga 

delprocesser i ett avloppsreningsverk.  

 

5.2.7 Jämförelse mellan deponering och förbränning av blött slam 
 

Om Vakin börjar förbränna det blöta slammet blir det årliga energibehovet oförändrat jämfört med 

deponering av blött slam. Kostnaden vid förbränning av blött slam ökar med cirka 30 % av 

kostnaden vid deponering av blött slam och slamhantering släpper ut mer än 2 gånger mer CO2 än 

vid deponering av blött slam. Orsaken till att det årliga energibehovet är oförändrat när Vakin går 

från deponering av blött slam till förbränning av blött slam är att sluttäckning och 

avfallsförbränning inte förbrukar någon energi och att el-, fjärrvärme- och transportens 

energibehov är oförändrad. Kostnaden ökar på grund av att kostnaden för el, fjärrvärme och 

transporten är oförändrad och kostnaden för hanteringen av slam ökar. Klimatpåverkan ökar 

eftersom klimatpåverkan för elen, fjärrvärmen och transporten är oförändrad och att 

klimatpåverkan av att Vakin går från att använda det blöta slammet till sluttäckning till att 

avfallsförbränna det blöta slammet ökar. 

Överlag beror ökningen av den årliga kostnaden och klimatpåverkan när Vakin går från 

deponering av blött slam till förbränning av blött slam till största del av avfallsförbränningens 

påverkan. 

 

5.2.8 Jämförelse mellan idag och förbränning av torkat slam 
 

Det årliga energibehovet vid förbränning av torkat slam blir nästan 10 % större av energibehovet 

vid deponering av det blöta slammet, den årliga kostnaden vid förbränning av torkat slam cirka 22 

% dyrare av kostnaden vid deponering av det blöta slammet och CO2-utsläppet blir lite mer än 

hälften av CO2-utsläppet vid deponering av det blöta slammet. 

Orsaken till att det årliga energibehovet ökar när Vakin går från deponering av blött slam till 
förbränning av torkat slam är att fjärrvärmebehovet är noll och att energin för att transportera 

slammet reduceras mindre än vad ångtorken kommer att förbruka.  

Liknande gäller den årliga kostnaden där kostnaden för fjärrvärmen är noll, kostnaden för att 

förbränna slammet och transporten minskar mindre än ångtorkens tillkommande kostnad.  

Orsaken till att den årliga klimatpåverkan minskar när Vakin går från deponering av det blöta 

slammet till att förbränna det torkade slammet är att klimatpåverkan från transporten och 

fjärrvärmen minskar mer än den tillkommande klimatpåverkan från ångtorken och elen samt att 

avfallsförbränningens klimatpåverkan är noll. 

Överlag beror ökningen av det årliga energibehovet och kostnaden när Vakin går från deponering 

av blött slam till förbränning av torkat slam till största del av ångtorkens tillkommande 
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energibehov. Medan den minskande årliga klimatpåverkan beror till största del av transportens 

minskande klimatpåverkan. 

 

Det årliga energibehovet efter en implementering av en ångtork, ökar med cirka 270 MWh. 

Skillnaden i energibehov är detsamma mellan deponering av blött slam och förbränning av torkat 

slam respektive vid förbränning av blött slam och förbränning av torkat slam. Eftersom 

energibehovet för sluttäckning och avfallsförbränning är noll och alla andra energiförbrukande 

enheter är detsamma vid deponering/förbränning av blött slam.  

Energi-, kostnad- och miljöbesparingarna blir större desto större årlig driftkostnad och mindre 

desto mindre årlig driftkostnad.  

Ifall avloppsreningsverk omfattats av handel med utsläppsrätter angående kväve- och 

fosforutsläpp, hade Vakin behövt köpa mindre utsläppsrätter för kväve och fosfor, vilket kan ha 

resulterat i en mindre skillnad i årskostnaden för slamhantering. 

 

5.2.9 CO2-utsläpp för förbränning/deponering och ekologisk hållbar 
utveckling 

 

Den totala klimatpåverkan för Kristineheds avfallskraftvärmeverk 2011 uppgår till cirka 44 500 

ton CO2 vid förbränning av blött respektive torrt slam [113]. Avfallskraftvärmeverket tar hand om 

avfall från Halmstad som har ett invånarantal som är i närheten av Umeås folkmängd [114], [90]. 

Om litteraturdata [115] tillämpas erhölls den årliga klimatpåverkan till cirka 4 900 ton CO2 vid 

förbränning av blött respektive torrt slam. Vilket erhölls genom att multiplicera mängden 

torrsubstans slam som ska torkas med en faktor på 1,58 ton CO2/ton torrsubstans slam. Om data 

från Umeå Energi (8 gram CH4/ton torrsubstans slam) används och med den grova 

approximationen att CO2-utsläppen försummas. Resulterar detta i en årliga klimatpåverkan vid 

förbränning av blött/torkat slam till cirka 1 ton CO2 [116]. 

Det årliga metanutsläppet från Atleverkets deponi uppgår till 594 ton CH4 vilket omvandlas till 

koldioxidekvivalenter genom att multiplicera med en faktor på 23 [117]. Metanutsläppet har 

antagits vara detsamma för en deponi i Umeå. Eftersom Örebros folkmängd är i närheten av 

Umeås folkmängd [118], [90]. Det årliga metanutsläppet har erhållits från en blandning av avfall 

som deponerats, där en stor del av avfallet utgörs av rötslam från ett kommunalt 

avloppsreningsverk [117]. Med en grov approximation att CO2-utsläppet försummas eftersom 

metan påverkan klimatet 23 gånger mer än CO2. Vilket resulterar i att den årliga klimatpåverkan 

blir cirka 13 600 ton CO2 för deponering av blött/torkat slam.  

 

Med hjälp av handledarens erfarenhet har klimatpåverkan för deponering/förbränning av slam 

erhållits enligt kapitel 3.7 Slambehandlings energibehov, kostnad och CO2-utsläpp. Den årliga 

klimatpåverkan för deponering av blött slam erhölls till cirka 180 ton CO2. Den årliga 

klimatpåverkan för förbränning av blött slam erhölls till cirka 1 300 ton CO2. Ovanstående visar att 

den årliga klimatpåverkan för att förbränna/deponera blött respektive torkat slam ger olika värden 

beroende på vilket tillvägagångsätt som tillämpas. 

Approximationen att Dåva deponi tar hand om en tiondel av Hagby deponi kan vara fel. Men 

eftersom Stockholms folkmängd är cirka tio gånger större än Umeå folkmängd ger 

approximationen ett värde närmare verkligheten. Hagby deponis gasuttag bör inte skilja sig så 

mycket från gasuttaget från Dåva deponi. Gasuttaget grundas på deponering av flera komponenter, 

därav finns det en risk att klimatpåverkan från enbart deponering av slam kan skiljas ifrån de 

använda värdet. Men en stor del av avfallet som deponeras utgörs av rötslam från ett kommunalt 

avloppsreningsverk. En verkningsgrad på 0,99 för en avfallspanna är väldigt högt, men Umeå 

Energi styrker detta. Med en mindre verkningsgrad hade CO2-utsläppet ökat.  

Det är en ekologisk hållbar utveckling då mängden slam minimeras efter en implementering av en 

ångtork, vilket medför bland annat en minskad årlig transportsträcka och därav reduceras CO2-

utsläppen från transporten.  
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5.2.10 Investerings- och driftkostnadens förändring 
 

En förklaring till varför investerings- och driftkostnaden kan vara mindre eller större kan vara att 

de använda parametrarna kan vara osäker. Det finns en chans att investeringskostnaden blir 10 % 

mindre eftersom det kan räcka med en mindre tork och torken konstrueras efter kundens behov. 

Däremot att driftkostnaden ska minska för båda fallen med 10 % är mindre sannolikt, eftersom 

elpriset och dieselpriset troligtvis inte kommer att gå ner [119], [120]. Dessutom kommer inte 

mindre hushåll att ansluta sig till avloppsreningsverket. 

Det finns en risk att investeringskostnaden ökar med 10 % eftersom mängden slam kommer att 

öka på grund av att fler ansluter sig till avloppssystemet och då krävs en större tork än planerat [7]. 

Det finns en risk att elpriset och dieselpriset kommer att öka, vilket medför att driftkostnaderna 

för båda fallen ökar. Om fler ansluter sig till avloppsreningsverket ökar mängden avloppsslam som 

måste hanteras vilket ökar driftkostnaden. 
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6 Slutsatser 
 

Vakin ska ta ställning till hur man ska hantera sitt rötade slam efter år 2020. Det billigaste 

metoden vore att få fortsätta deponera blött slam och finns möjlighet till detta så är det något som 

Vakin bör överväga. De alternativ som finns är att förbränna det blöta slammet eller torka det blöta 

slammet med en ångtork. Varefter det torkade slammet förbränns.  

 

Resultatet visar att det årliga energibehovet och kostnaden för slamhantering idag är mindre än 

med en ångtork och klimatpåverkan idag är större än med en ångtork. Det årliga elbehovet för 

slamhantering ökar från inget energibehov till 2 100 MWh vid en installation av en ångtork. Detta 

eftersom cirka hälften av biogasen som tidigare användes till att producera el- och värmeenergi 

används i ångtorken. Detta resulterar i att den årliga kostnaden minskar från en intäkt på 650 000 

kronor till en kostnad på cirka 4,6 miljoner kronor. Klimatpåverkan för elen ökar från 10 ton CO2 

till cirka 180 ton CO2. Fjärrvärmens klimatpåverkan för slamhantering minskar från 17 ton CO2 till 

13 ton CO2 vid en installation av en ångtork. Detta eftersom en del av ångtorkens energibehov 

avges som värmeförluster. Det årliga energibehovet för transporten minskar från cirka 2 700 MWh 

till cirka 900 MWh vid en installation av en ångtork. Eftersom ångtorken reducerar mängden slam 

som ska transporteras. Vilket resulterar i att den årliga kostnaden för transporten minskar från 

cirka 4,1 miljoner kronor till cirka 1,4 miljoner. Klimatpåverkan för transporten minskar från cirka 

720 ton CO2 till cirka 240 ton CO2 vid en installation av en ångtork. Det årliga energibehovet idag 

är oförändrat när Vakin förbränner det torkade slammet. Eftersom energibehovet för sluttäckning 

inte beaktats och energibehovet för förbränning av torkat slam är noll. Den årliga kostnaden 

minskar från cirka 2,8 miljoner kronor till cirka 1,6 miljoner kronor. Eftersom mängden slam 

minskar mer än vad kostnaden för att förbränna slammet ökar. Den årliga klimatpåverkan 

minskar från cirka 180 ton CO2 till inget CO2-utsläpp. Eftersom klimatpåverkan att förbränna 

förnybart biologiskt material är noll. 

Om ångtorken haft en specifik energikonsumtion på 400 kWh/ton avdrivet H2O. Hade detta 

resulterat i att det årliga elbehovet för slamhantering ökat från inget elbehov till cirka 820 MWh. 

Vidare hade den årliga elkostnaden ökat från en intäkt på 650 000 kronor till en kostnad på cirka 

920 000 kronor. Den årliga klimatpåverkan hade ökat från 10 ton CO2 till cirka 70 ton CO2. 

Förbränning av blött slam har negativa effekter i både form av ökade CO2-utsläpp och problem vid 

själva förbränningen. 

Det är svårt att jämföra den ökade kostnaden för att driva ångtorken med den minskande årliga 

transportkostnaden. Eftersom det är svårt att veta hur mycket el respektive värme ångtorken 

använder och det är svårt att uppskatta kostnaden för den förbrukade biogasen. Transportens 

klimatpåverkan minskar mer än klimatpåverkan för ångtorkens förbrukande biogas. Detta talar för 

att investera i en ångtork, för att reducera reningsverkets årliga klimatpåverkan. 

 

Energikartläggningen av byggnaderna visade att största energiförbrukningen hänger samman med 

byggnadens ventilation. Belysningen och utrustningens energiförbrukning var i samma 

storleksordning som jämförbara anläggningar, till exempel Skellefteå. Installationen av en ångtork 

skulle ge en viss minskning av uppvärmningsbehovet för byggnad 4 på grund av ångtorkens 

energiförluster. Idag förbrukar utrustningen och belysningen rörande slamhantering 760 MWh 

respektive 25 MWh el och byggnaderna rörande slamhantering förbrukar 1 200 MWh (byggnad 4) 

respektive 500 MWh (byggnad 5) värmeenergi. 

 

Få studier har utförts angående en implementering av en ångtork i ett avloppsreningsverk. 

Den mest lämpliga integreringen av en ångtork till ett avloppsreningsverk är att upprätthålla en 

arbetstemperatur för rötkamrarna med värmen från kondensationen av det förångade vattnet, 

återcirkulera den överhettade ångan som värms av förbränningen av metangasen från 

rötkamrarna samt blanda torkat slam med blöt slam för att undvika slammets klibbiga fas. 

Ett sätt att lösa Vakins problem med slamhantering efter 2020 är att investera i en ångtork eller i 

en annan torkningsmetod. 
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7 Framtida studier 
 

Det hade varit intressant i framtida studier att undersöka jäsning av slammet för att tillverka grön 

olja [121]. 

I framtida studier hade det varit intressant att undersöka möjligheten att kombinera ångtorkning 

med en termisk process för att utvinna energin i slammet. 

Den årliga klimatpåverkan från transporten minskar efter en implementering av en ångtork. 

Miljövinsterna blir ännu större ifall hänsyn tas till ytterligare emissioner av till exempel NOx och 

andra partiklar. Därför hade det varit intressant i framtida studier att undersöka klimatpåverkan 

från andra partiklar. 

För att lösa avloppsreningsverkens mest komplicerade miljöproblem i framtiden det vill säga 

slamhantering, rekommenderas det att utvärdera befintliga torkningsmetoder. 
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Bilaga A 
 
Tabell A49. Strömförbrukning och drifttid för respektive maskin i byggnad 4 samt strömförbrukning för ventilation i 
respektive byggnad. Där strömförbrukningen erhölls från produktionstekniker Mats Germann och drifttiden har 
beräknats. 

 513P5

02 

522P5

01 

522P5

02 

523CFU

502 

(CFU 1) 

523CFU

502 

(CFU 2) 

702OR

501 

515P7

01 

Ventilati

on 

Strömförbruk

ning, [A] 

8,7 9,5 9,5 41 41 6 1 22 

Drifttid, [h] 8 760 3 129 3 045 3 129 3 045 8 456 6 173 6 632 

[78] 

 
 
Tabell A50. Strömförbrukning och drifttid för en omrörare i byggnad 5. Där strömförbrukningen erhölls från 
produktionstekniker Mats Germann och drifttiden har beräknats. 

 701OR501 

Strömförbrukning, 

[A] 

6 

Drifttid [h] 8 456 

 
 
Tabell A51. Märkström och drifttid för pumparna till respektive gasmotor och en tryckhöjningsfläkt i byggnad 5, vilket 
erhölls från produktionstekniker Mats Germann. 

 755P952 (GM 1) 755P952 (GM 2) 711FL901 

Märkström, [A] 4,4 4,4 6 

Drifttid [h] 8 760 8 760 766 

 
 
Tabell A52. Effekt och drifttid för respektive maskin i byggnad 4, där effekten fanns tillgängligt via Projectplace och 
drifttiden har beräknats. 

 513P951 513KVR501 521P503 701KVR501 702KVR501 522OR502 

Effekt, 

[kW] 

2 7,5 11 2,2 2,2 5,5 

Drifttid, 

[h] 

961 727 296 46 347 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B 
 

 
 
Tabell A53. Effekt och drifttid för respektive maskin i byggnad 5, där effekten fanns tillgängligt via Projectplace och 
drifttiden har beräknats. 

 051P201 051BL

M601 

052TS

503 

052TT

501 

051KV

R201 

051P2

03 

052OR

501 

051OR

201 

051OR

202 

Effekt, 

[kW] 

11 4 5,5 3 4 7,5 5,5 2,5 2,5 

Driftti

d, [h] 

1,0 3 339 3 339 3 339 286 72 90 63 63 

 

 052TS5

01 

052TS

502 

051P2

02 

523TS

501 

523T 

S502 

523T 

S503 

523T 

S504 

701P5

01 

701P5

02 

Effekt, 

[kW] 

9,2 9,2 7,5 45 45 45 45 9,0 9,0 

Driftti

d, [h] 

339 203 67 117 126 126 134 7 247 601 

 

 052P50

4 

052P5

03 

052P5

02 

052P5

01 

052OR

502 

052OR

503 

   

Effekt, 

[kW] 

7,5 7,5 4,7 4,7 5,5 5,5    

Driftti

d, [h] 

1 019 251 41 945 1 777 520    

 
 
Tabell A54. Medelhöjd för respektive fasad. 

Väderriktning Norr Öster Väster Syd 

Medelhöjd, [m] 9 10,6 12 10,5 

 
 
Tabell A55. Area och värmegenomgångskoefficient för respektive yta för byggnad 4. Där tal större eller lika med 1 
fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Fönster Dörrar Fasad norr 

och söder 

Fasad väster 

och öster 

Golv Tak 

Area, [m2] 16 25 981 1 156 2 972 

[122] 

2 972 

[122] 

U-värde, 

[W/m2*°C] 

1 

 

6,42 [70] 0,50 0,26 0,51 0,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C 
 

Tabell A56. Area och värmegenomgångskoefficient för respektive yta för byggnad 5. Där tal större eller lika med 1 
fanns tillgängligt via Projectplace. 

 Fönster Dörrar Fasad norr 

och söder 

Fasad väster 

och öster 

Golv Tak 

Area, [m2]  35 14 779 895 1 377 [122] 1 377 [122] 

U-värde, 

[W/m2*°C] 

1 

 

6,42 [70] 0,96 0,91 0,51 0,15 

 
 
Tabell A57. Totalt specifikt värmebehov för respektive byggnad. 

 Byggnad 4 Byggnad 5 

Total specifikt värmebehov, 

[W/°C] 

12 362 4 941 

 
 
Tabell A58. Gradtimmar för byggnad 4 och 5 för respektive fall. 

 Byggnad 4 och 5, 

utan ångtork 

Byggnad 4, med 

ångtork 

Byggnad 5, med 

ångtork 

Gradtimmar, 

[°Ch] 

99 020 66 000 99 020 

 
 
Tabell A59. Årlig mängd slam som ska transporteras/hanteras för respektive fall. 

 Årlig mängd slam som ska 

transporteras/hanteras, [ton]  

Utan ångtork 9 310 [66] 

Med ångtork 3 103 



 

D 
 

Bilaga B 
 

Beräkningsexempel hur effekten för 713P502 från strömmen för trefas erhållits enligt ekvation (1) 

 

𝑃 =  √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑 = √3 ∗ 400 ∗ 8,7 ∗ 0,9 = 5,4 𝑘𝑊 

 

Beräkningsexempel hur effekten för 755P952 från märkströmmen för trefas erhållits 

 

𝑆 =  √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼ℎ = √3 ∗ 400 ∗ 4,4 = 3 048 𝑉𝐴 

 

𝑃 = 𝑆 ∗ cos 𝜑 = 3 048 ∗ 0,82 = 2,5 𝑘𝑊 

 

Beräkningsexempel över den årliga drifttiden för 513P951 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 ∗
365

𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑢𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑡 𝑖 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
= 26 266 ∗

365

9 976
= 961 ℎ 

 

Beräkningsexempel över energibehovet för ångtorken baserat på energibehovet för uppvärmning 

av vatten och slam samt energibehovet för förångning av slamvattnet enligt ekvationer (3)-(5) 

 
 𝑄𝐻20 + 𝑄𝑠𝑙𝑎𝑚 + 𝑄𝑓ö𝑟å𝑛𝑔 = (1 − 𝑇𝑆𝑖𝑛) ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑐𝑝,𝐻20 + 𝑇𝑆𝑖𝑛 ∗ ∆𝑇 ∗

𝑐𝑝,𝑠𝑙𝑎𝑚 + (1 − (𝑇𝑆𝑖𝑛 + 𝑇𝑆𝑖𝑛 ∗
100−𝑇𝑆𝑢𝑡

𝑇𝑆𝑢𝑡
)) ∗ 𝑟𝐻2𝑂 = (1 − 0,3) ∗ 80 ∗ 4 200 + 0,3 ∗ 80 ∗

1 100 + (1 − (0,3 + 0,3 ∗
100−90

90
)) ∗ 2 440 000 ≈ 1 888 

𝑀𝐽

𝑡𝑜𝑛
→ 𝐸å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 =

1 888∗106∗0,277778∗10−6∗9 310

0,9
≈ 5 426 𝑀𝑊ℎ 

 

Beräkningsexempel över den årliga kostnaden för att driva ångtorken 

 

𝐺å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘,å𝑟 =
𝐺å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘

𝐿å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘

=
30

15
= 2 

𝑀𝑘𝑟

å𝑟
 

 
𝐾å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 = 𝐸å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 ∗ 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝐺å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘,å𝑟 + 𝑈å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 = 5 426 ∗ 103 ∗ 1,12 + 2 + 0,3 ≈ 8,4 𝑀𝑘𝑟 

 

Beräkningsexempel över den undersökta ångtorkens specifika energikonsumtion enligt ekvation 

(6)-(7) 

 
𝑚𝐻2𝑂,𝑓 = 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ (1 − 𝑇𝑆𝑖𝑛) = 9 310 ∗ (1 − 30) ≈ 6 517 𝑡𝑜𝑛  

 
∆𝑚𝐻2𝑂 = 𝑚𝐻2𝑂,𝑓 − 𝑚𝐻2𝑂,𝑒 = 6 517 − 310 ≈ 6 207 𝑡𝑜𝑛 

 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘 =
𝐸å𝑛𝑔𝑡𝑜𝑟𝑘

𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑑

=
5 426 ∗ 103

6 207
= 874 

𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑣𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E 
 

 

Beräkningsexempel hur den totala elkonsumtionen för slamhantering idag erhållits med hjälp av 

ekvation (28) 

 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝜂𝐺𝑀 ∗
3 250

7 200,4

= 1 840 000 ∗ 6,2 ∗ 10−3 ∗ 0,94 ∗
3 250

7 200,4
≈ 4 842 𝑀𝑊ℎ 

 
𝐸ö. 𝑣𝑒𝑟𝑘 = 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝐸𝑢𝑡𝑟 − 𝐸𝑏𝑒𝑙 − 𝐸ö𝑣𝑒𝑟 = 4 842 − 763 − 24 − 235 ≈ 3 818 𝑀𝑊ℎ 

 
𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝐸ö. 𝑣𝑒𝑟𝑘 = 4 842 − 3 818 = 1 024 𝑀𝑊ℎ 

 

𝐸𝑒𝑙 = 𝐸𝑢𝑡𝑟 + 𝐸𝑏𝑒𝑙 − 𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙 = 763 + 25 − 1 024 ≈ −235 𝑀𝑊ℎ 

 

Det årliga elbehovet idag erhålls till det årliga elöverskottet, vilket verifierar att beräkningarna är 

rimliga. 

 

Beräkningsexempel hur den totala elkonsumtionen för slamhantering efter en installation av en 

ångtork (deponering eller förbränning av torkat slam) erhållits 

 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝜂𝐺𝑀 ∗
3 250

7 200,4

= 962 228 ∗ 6,2 ∗ 10−3 ∗ 0,94 ∗
3 250

7 200,4
≈ 2 532 𝑀𝑊ℎ 

 
𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝐸ö. 𝑣𝑒𝑟𝑘 = 2 532 − 3 818 = −1 286 𝑀𝑊ℎ 

 

𝐸𝑒𝑙 = 𝐸𝑢𝑡𝑟 + 𝐸𝑏𝑒𝑙 − 𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙 = 763 + 24 − (−1 286) ≈ 2 074 𝑀𝑊ℎ 

 

Beräkningsexempel elintäkten idag, där de använda parametrarna är ett avrundat värde av de 

värden som tillämpats i Excelberäkningarna 

 

𝐾𝑒𝑙 = −𝐸ö𝑣𝑒𝑟 ∗ (𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡) = −235 ∗ 103 ∗ (2,87 − 0,025) ≈ −670 000 𝑘𝑟 

 

Beräkningsexempel över den årliga klimatpåverkan för elen efter en implementering av en ångtork 

 
𝑘𝑝𝑒𝑙 = 𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙 ∗ 𝐸𝐹𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 + 𝐸𝑒𝑙 ∗ 𝐸𝐹𝑛𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 = 0 ∗ 10 + 2 074 ∗ 86 ≈ 178 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

Beräkningsexempel över den nordliga fasadens medelhöjd enligt ekvation (24) 

  

𝐻 =
𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎𝐴3

𝐵𝑡𝑜𝑡

∑ 𝐻𝑖 ∗ 𝐵𝑖

𝑛

𝑖=0

=
200

0,311
(0,035 ∗ 0,0251 + 0,016 ∗ 0,125 + 0,0757 ∗ 0,0489 + 0,0322 ∗ 0,1041

+ 0,043 ∗ 0,09455) ≈ 9 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F 
 

Beräkningsexempel över byggnad 4:as specifika värmeförlustfaktor för ventilation enligt ekvation 

(14), där två ventilationsflöden (till exempel 4,5 m3/s) är ett avrundat värde av de använda värdena 

i Excelberäkningarna 

 

𝐹𝑣,𝑣𝑣𝑥 =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣,𝑣𝑣𝑥 ∗ (1 − 𝜂) ∗
𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟
= 1,2 ∗ 1000 ∗ 4,5 ∗ (1 − 0,65) ∗

6 632

8 760

≈ 1 442
𝑊

°𝐶
 

 

𝐹𝑣 =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∑ 𝑞𝑣,𝑖

𝑛

𝑖=0

∗ (1 − 𝜂) ∗
𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟

= 1,2 ∗ 1000 ∗ (0,75 + 0,75 + 1,38 + 0,25 + 1,85) ∗ (1 − 0) ∗
6 632

8 760
≈ 4 520

𝑊

°𝐶
 

𝐹𝑣,𝑣𝑣𝑥 + 𝐹𝑣 ≈ 5 962 
𝑊

°𝐶
 

 

Beräkningsexempel för gränstemperaturen för byggnad 4 idag enligt ekvation (23) 

 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔

𝑄𝑡𝑜𝑡

= 15 −
6 910

12 362
≈ 14°𝐶 

 

Beräkningsexempel för gradtimmar idag som beräknades genom interpolation. Där gradtimmarna 

erhållits från tabell 1 

 

𝐺𝑡 = 𝐺𝑡1 +
𝑇𝑛 − 𝑇1

𝑇2 − 𝑇1

∗ (𝐺𝑡2 − 𝐺𝑡1) = 102 300 +
3,4 − 3

4 − 3
∗ (94 100 − 102 300) = 99 020°𝐶ℎ 

 

Beräkningsexempel över mängden slam som ska transporteras efter en installation av en ångtork 

enligt ekvation (25) och (26) 

 

𝑚𝐻2𝑂,𝑒 =
(1−𝑇𝑆𝑢𝑡)∗𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚∗𝑇𝑆𝑖𝑛

1−(1−𝑇𝑆𝑢𝑡)
=

(1−0,9)∗9 310∗0,3

1−(1−0,9)
≈ 310 𝑡𝑜𝑛  

 
𝑚𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡 = 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ 𝑇𝑆𝑖𝑛 + 𝑚𝐻2𝑂,𝑒 = 9 310 ∗ 0,3 + 310 ≈ 3 103 𝑡𝑜𝑛 

 

Beräkningsexempel över transportens energibehov efter en implementering av en ångtork 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = (
𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝

𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚

)𝑖𝑑𝑎𝑔 =
2 700 ∗ 103

9 310
≈ 290

𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑣å𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡
 

 
𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 = 290 ∗ 3 103 ≈ 900 𝑀𝑊ℎ 

 

Beräkningsexempel för den årliga kostnaden för transporten efter en installation av en ångtork 

 

𝐾𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 ∗

𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠
𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 1 𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
= 900 ∗ 103 ∗

14,56

9,7
≈ 1,35 𝑀𝑘𝑟 

 

 
 
 
 
 
 


