
Löpnummer EN1426 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp  

 

Slamtorkning med lågvärdig värme 
på Dåva Kraftvärmeverk 

Sludge drying with low-grade heat at a combined heat and 
power plant 

 

 

 

Susanne Widman 

 

  



  ii  

 

Sammanfattning 

Förutsättningarna för att Umeå Energi ska kunna torka rötat avloppsslam från UMEVA med bland 

annat överskottsvärme från Dåva 1 har undersökts. Genom att beräkna hur mycket energi som finns 

tillgängligt och vilka slammängder som kan torkas har kostnaden för att installera och driva en 

slamtork uppskattats. Två modeller på slamtorkar (en bandtork från Hydropress Huber AB och en 

trumtork från AB Torkapparater) och fyra tänkbara driftscenarion, med avseende på torkperiod och 

slammängd, har undersökts.  

När slamtorkning sker under hela året och dagens produktion av slam (ca 7500 ton/år med 32 % TS) 

ska torkas till 90 % TS har ett intäktskrav på 215 kr/ton slam (våtvikt) beräknats för trumtorken och 

255 kr/ton för bandtorken. Dessa värden representerar intäkten slammet måste ge för att 

torklösningen ska vara lönsam. Beräkningarna baseras på slammängder för de senaste fem åren och 

produktionsdata från Umeå Energis anläggningar för 2012-2013. Inget undersökt scenario kunde 

nyttja mer än 16 % av värmeöverskottet. 

Bandtorkens värden anses vara mest korrekta och användes för beräkna vilken intäkt som krävs för 

lönsamhet. Torkkostnaderna kan täckas om UMEVA betalar 100 kr/ton våtvikt och värmen från 

slamförbränning ger 180 kr/MWh. Om dubbla dagens slammängd ska torkas behöver värmen, med 

samma bidrag från UMEVA, bara ge 132 kr/MWh för att täcka torkkostnaderna. Utöver det kvarstår 

möjligheten till intäkt från fosforutvinning av aska att utredas. 

Torkning till 90 % TS kan vara onödigt högt och litteraturstudien visar  att torkning till 70 % TS 

troligen skulle räcka för ändamålet. Detta skulle minska intäktskravet och bör därför utredas. 

Abstract 

The requirements to dry activated sewage sludge with heat from a combined heat and power plant 

belonging to Umeå Energi AB have been investigated. The available amounts of heat and sludge have 

been estimated and calculations have been performed to determine the required size of a potential 

dryer. Two types of sludge dryers have been investigated and four possible scenarios with differing 

drying periods and sludge amounts. 

If all the sludge (7500 ton/annually) is to be dried continually over a year from 32 % DS (dry weight) 

to 90 % DS the results show that the sludge would need to bring an income between 215 and 255 

SEK/ton sludge (32 % DS) for the drying to be considered profitable. This income could be covered by 

the waste water treatment company (UMEVA) paying 100 SEK/ton to handle the sludge and the heat 

from incineration bringing an income of 180 SEK/MWh. If the double amount of sludge is to be dried, 

and UMEVA pays 100 SEK/ton, the heat would need to bring an income of g 132 SEK/MWh. Another 

possible income that has yet to be investigated is the value of recycling the phosphorus from the 

sludge ash. 

It is likely that the sludge does not need to be dried as far as to 90 % DS. Studies have shown that 

70 % would be enough for the intended use. Lowering the dry substance output would lower the 

costs and therefore make it easier to achieve the intended profit.  

None of the studied scenarios reached a utilization level of more than 16 % of the excess heat.  
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1 Inledning 

Detta är ett examensarbete som omfattar 30 HP och är en examinerande del av 

civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet har utförts åt Umeå 

Energi AB.  

1.1 Bakgrund 

Umeå Energi har idag tidvis ett överskott på värme under sommaren när avfallspannan Dåva 1 körs 

men värmebehovet hos konsumenterna är för lågt för att kunna kyla processen fullständigt. Som en 

del i att hitta användningsområden för värmeöverskottet utreds möjligheten att installera en 

slamtork som använder delar av överskottet till att torka avloppsslam från UMEVA. Detta projekt har 

utrett vad som krävs för att en torkanläggning ska vara lönsam för Umeå Energi ifall ett 

slamsamarbete med UMEVA blir aktuellt i framtiden. 

Ur ett större samanhang så bidrar projektet till att se om värmeöverskott från kraftvärmeproduktion 

och ett problem med sluthanteringen av rötslam kan kombieras lönsamt. 

Generellt sätt är kraftvärmeanläggningar med fjärrvärmeproduktion bra för miljön då det innebär att 

några få större anläggningar kan försörja ett helt samhälle med värme. Detta gör att varje byggnad 

slipper ha en egen panna och utsläppen till omgivningen minskar då de stora pannorna har bättre 

rening. Dessutom kan större pannor använda billiga lokala bränslen, som kommunalt avfall.  

Ett problem med fjärrvärmekyld kraftvärme att dock att man under sommaren kan få svårt att köra 

pannan vid full effekt på grund av att värmebehovet är för lågt. Detta leder till att man tappar intäkt 

från elproduktionen och för avfallseldande anläggningar är problemet särskilt påtagligt då de även 

tappar intäkt från avfallsdestruktion om pannan behöver tas ned i last. En lösning på problemet är då 

att kyla bort överskottet så att pannan kan gå trots ett lågt värmebehov. Denna lösning gör dock att 

bränsleresursen inte utnyttjas till fullo, då delar går förlorad till omgivningen.   

I samhällen där uppvärmning sker genom fjärrvärme finns det normalt även ett kommunalt 

omhändertagande av avloppsvatten. Detta är till för att rena vattnet från näringsämnen som annars 

orsakar övergödning och ämnen som skadar miljön i vattendragen där vattnet släpps ut. Allt det som 

renas bort från vattnet hamnar istället i ett slam som följaktligen innehåller större delen av 

avloppsvattnets kväve och fosfor, vilket optimalt bör återföras till jordbruksmark. Att återföra 

näringen är dock problematiskt om det inte först går att rena bort de tungmetaller, läkemedelsrester 

och smittämnen som finns i slammet. 

Ett sätt att tillvarata fosforn ur avloppsslam som inte lämpar sig för direkt spridning på jordbruksmark 

är att istället förbränna slammet och sedan utvinna fosfor ur askan. Förbränningen underlättas om 

slammet först torkas eftersom mindre inblandning av andra bränslen då är nödvändig och det 

procentuella fosforinnehållet i askan blir högre. 

Genom att tidvis driva en slamtork med överskottsvärme från ett kraftvärmeverk så knyts dessa 

problem ihop med en gemensam lösning. Kraftvärmeverket kan bättre utnyttja värmen under 
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sommarhalvåret vilket ökar användningsgraden av bränsleresursen och slamprodukten i torkas vilket 

underlättar förbränning och som öppnar upp möjligheten till fosforåtervinning ur askan.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för att torka rötat avloppslam med värme 

från den avfallseldare kraftvärmepannan Dåva 1. 

Målet är en rapport som beskriver tillgängliga torktekniker för rötslam samt förutsättningarna för att 

torka slam på Dåva. Rapporten ska innehålla kostnader för investering och drift av en slamtork samt 

ge svar på vilken intäkt slutprodukten måste ge för att torkning ska vara lönsamt. Detta ska beräknas 

för några olika driftscenarion som sedan jämförs med varandra. Projektet ska aven ge svar på om 

slamtorkning är lämpligt som metod för att minska värmeöverskottet under sommaren. 

1.3 Metod 

Metoden som använts för att uppfylla målen var att utgå från fyra scenarion som beskrev hur mycket 

slam skulle kunna torkas nu och i framtiden. För dessa har antalet drifttimmar och kostnaden av 

värmen till torken beräknats utifrån produktionsdata för Umeå Energis anläggningar för åren 2012 

och 2013. 

Leverantörer av slamtorkar har sökts med kriterierna att torken ska gå att driva med antingen 

fjärrvärme eller lågtrycksånga samt att tekniken ska vara väl beprövad för torkning av avloppsslam. 

Efter att flera leverantörer kontaktas och en del uteslutits då alla kriterier inte kunde uppfyllas så 

återstod två torkar, en bandtork från Hydropress Huber AB och en trumtork från AB Torkapaprater. 

Beräkningarna och beskrivningen av dessa torkars förmåga att torka avloppsslam baseras på 

information från leverantörerna. 

När behovet av torkeffekt för alla scenarion bestämts så erhölls en uppskattning av 

investeringskostnaden från respektive leverantör och kravet på intäkt från det torkade slammet 

beräknades utifrån Umeå Energis krav på lönsamhet. 

1.4 Avgränsningar 

Under projektet har fokus främst legat på att beräkna hur värmebehovet till en tork kan tillgodoses 

och kostnader för att installera och driva en slamtork, men det finns delar av slamtorkningssystemet 

som inte utretts och antaganden som begränsar projektet.  

Lönsamhetskravet för att kunna torka slam har endast beräknats för torkning till 90 % TS 

(torrsubstans), då detta underlättar både transport, lagring och förbränning av slammet. Det är dock 

möjligt att det skulle räcka med att torka slammet till 70 % TS vilket skulle minska behovet av intäkt 

från slammet. På grund av begränsningar i tid har inga beräkningar utförts för torkning till lägre 

torrhalter än 90 % TS. 

Under projektet har inga torkningsförsök utförts, vilket innebär att värden på de utredda torkarnas 

förmåga att uppnå önskad torrhalt och dess behov av tillförd värme inte har bekräftats. Beräkningar 

som utförts grundar sig helt på att de av värdena som leverantörerna angivit är korrekta. 
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Lönsamhetsbedömningen begränsas av att investeringskostnaderna som uppskattats av 

leverantörerna inte beskriver hela kostnaden för installation av tork. För att kompensera för detta 

bedöms även hur en ökning av denna kostnad påverkar kravet på intäkt från slammet.  

Driftkostnaden begränsas av att den beräknats för den verkliga driftsituationen för två år och att 

eventuella avvikelser i produktionen jämfört med normalfallet kan påverka driftkostnaden. Utöver 

det har driftkostnaden antagits endast bero av produktionskostnaden för värme och elkostnaden för 

att driva en tork har försummats. För trumtorken är ännu ett fel att förlusten i elproduktion, av att 

den använder ånga som drivmedel, inte har beräknats. 

Hur slammet bör hanteras och transporters före torkning har inte utretts och inte heller hur det ska 

hanteras efter att den torkade produkten matats ut. Tillvägagångssätt för hur slammet kan tas om 

hand (återvinnas eller destrueras) efter det torkats har endast utretts ytligt. Däribland har två 

tekniker för återvinning av fosfor beskrivits, men de är inte utrett hur mycket av fosforn som kan 

återvinnas och vad det skulle kosta att framställa en ren gödselprodukt av slammet.  

2 Systembeskrivning  

Större delen av fjärrvärmeproduktionen på Umeå Energi kommer från kraftvärmeanläggningarna 

Dåva 1 och Dåva 2. Dåva 1 är en rosterpanna med avfall som primärt bränsle och har en effekt på 55 

MW värme och 10 MW el. Under sommaren kyls ibland överskottsvärme bort från Dåva 1 för att 

pannan ska kunna leverera när fjärrvärmenätet inte ger tillräcklig kyla. Dåva 2 är en fluidbäddspanna 

som förbränner biobränslen, den har en effekt på 75 MW värme och 30 MW el. Utöver dessa så 

förses fjärrvärmenätet med värme från flera mindre biopannor och ett antal el- och oljepannor som 

hanterar spetslasten vid behov.  

Värmen till torken planeras komma från Dåva 1 då den normalt är i drift hela året förutom under 

revisionsperioden i slutet av våren. Vid bedömning av hur en tork kan förses med värme ska i fösta 

hand överskottsvärme från Dåva 1 användas. Efter det kan antingen rökgaskondenseringen eller 

värmepumpen till Dåva 1 startas och under vår och höstsäsong är det dessutom möjligt öka 

användandet av Dåva 2. Utöver detta finns det troligen utrymme för att reglera värmens fördelning 

mer med ackumulatortanken under sommarhalvåret (1).  

För att ta reda på hur mycket av värmeöverskottet som kan utnyttjas om en slamtork installeras så 

måste först den tillgängliga mängden slam och fördelningen av överskottsvärme samt övriga 

värmeslag jämföras för att se hur stor tork som är lämpligt att installera. 

Till de ekonomiska beräkningarna som kommer behöva göras under projekt används Umeå Energi 

AB:s kalkylperiod på 20 år och kalkylränta på 0,08 för att bedöma torkens lönsamhet (2). 

2.1 Kylsystem och överskottsvärme 

Överskottsvärmen uppstår idag när den avfallseldande kraftvärmepannan Dåva 1 körs under 

sommaren då behovet på fjärrvärme tidvis är för lågt. Då processen inte kan kylas fullt ut genom att 

värmeväxla mot fjärrvärmenätet så måste antingen pannan tas ned i last eller överskottet kylas bort. 

Kylalternativet är mer ekonomiskt, men innebär samtidigt att bränsleresursen inte utnyttjas till fullo.  
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I Figur 1 illustreras kylsystemet och hur det sitter ihop men fjärrvärmekretsen på Dåva 1. 

Fjärrvärmereturen leds normalt till turbin- eller direktkondensorn som kylning, men när 

värmeöverskott råder så återcirkuleras och kyls en del av framledningen för att ge mer kyla till 

processen. Kylkretsen kyls av luftkylare bestående av 8 fläktpaket med 10 fläktar vardera som med 

utomhusluften kyler en glykolvattenblandning som sedan värmeväxlas mot en avtappning från 

framledningen. Totalt har kylsystemet kapacitet att kyla bort 15 MW värme (3). Kostnaden för att 

kyla bort värmen med luftkylaren består av elkostnaden för att driva fläktarna och pumparna som 

cirkulerar kylmediet. Ett tidigare examensarbete på Umeå Energi har fastställt att effekten på 

pumparna vid full kyleffekt uppgår till 147,6 kW och fläktarna 43 kW (när alla fläktar är i drift), totalt 

ger detta processkylan ett elektriskt effektbehov på ca 190 kW (4). Dessa värden har inte kunnat 

verifieras då delar av dokumentationen för kylsystemet saknas. 

3 Slamtorkning 

I avloppsslam är vatten bundet på ett sådant sätt att slammet inte kan avvattnas till mer än 40 % 

utan att termiska processar används (5). Torkas det däremot termiskt så passerar det en klibbig fas 

mellan 40-60 % TS (6) (7) (8) då slammet tenderar fastna på värmeöverförande ytor, vilket försvårar 

torkningen. En vanlig lösning på detta är att blanda sig ur det problematiska intervallet (6) (7). Fuktigt 

slam (under 40 % TS) blandas med återcirkulerat (redan torkat) slam, så att blandningen får mer än 

60 % TS och kan fortsätta torkas utan problem (8). 

Att torka slammet till 60-70 % TS är nödvändigt om monoförbränning ska vara möjlig. Exakt hur hög 

TS-halten behöver vara beror förutom på energiinnehållet även på faktorer som uppehållstid, 

Figur 1. Förenklad bild över kylsystemet på Dåva 1 där den röda linjen representerar fjärrvärmen som ska kylas 
med processkylan när det befintliga returflödet inte räcker till för att kyla processen. Den blå linjen 
representerar kylmediet som kyls mot utomhusluften och sedan värmeväxlas mot framledningen. När 
fjärrvärmen kylts förs den tillbaks till returledningen och kan passera en kondensorkrets igen. 



  5  

 

omblandning och förvärmning av förbränningsluft (7). Det kan dock vara bra att torka slammet till 

högre torrhalt än så, trots att det kräver mer energi, torkningen gör att vikt och volym minskar och 

dessutom avtar den biologiska aktiviteten mer ju torrare slammet är. I ett slam med 70 % TS har i 

princip all den mikrobiella aktiviteten upphört och därför är det lämpligt att slam som ska komma att 

mellanlagras innan förbränning minst torkas till denna nivå (7). Ofta torkas slammet till 85-90 % TS 

för att skapa en säkerhetsmarginal (7) då torrhalter under 90 % innebär att biologiska reaktioner 

fortfarande kan påbörjas (9). Ett torrare slam ökar dock risken för självantändning och 

dammexplosion (7).  

Vid termisk torkning av slam skiljer man på direkta och indirekta metoder. Direkt torkning innebär att 

slammet har kontakt med värmemediet medan indirekt torkning innebär att de skiljs åt av en 

värmeöverföringsyta (7). Om värmen kommer från hetvatten eller ånga så använder man indirekta 

metoder (10). 

Under torkningen bildas ett kondensat från torkluften, detta innehåller bland annat organiska ämnen 

(11) och höga halter av kväve (7) och måste renas innan det släpps ut. När torkning sker i anslutning 

till ett reningsverk så leds kondensatet normalt tillbaks till reningsverket (12), men när torkning sker 

långt bort från reningsverket så kompliceras reningen då det måste ledas en längre sträcka eller 

kunna renas på plats.  

3.1 Effektivt värmevärde på slam 

För svenskt slam är ett generellt värde för det effektiva värmevärdet 21 MJ/kg glödgningsförlust (GF) 

(11). Beroende på hur mycket vatten slammet innehåller vid förbränning kommer värmevärdet dock 

vara lägre. Med ångbildningsvärmen för vatten vid 20°C på 2,45 MJ/kg (13) kan slammets 

värmevärde för olika fukthalter beräknas som  

             
 

     
 

Ekvation 1 

där      är det effektiva värmevärdet för fuktigt bränsle,    är det effektiva värmevärdet för 

torrsubstansen och   är fukthalten i procent. Om det effektiva värmevärdet ska anges som MJ/kg 

fuktigt bränsle så ska      multipliceras med torrhalten. 

3.2 UMEVA och slammet 

Till detta projekt antas slammet som ska torkas komma från UMEVA:s anläggning på Ön. Idag har 

reningsverket en produktion av ca 7500 ton rötat slam per år, men de kommer 2015 bygga ny 

rötkammare som fördubblar kapaciteten (14). Slamproduktionen är jämt fördelad över året (15) och 

har ett medelfosforinnehåll på 31 300 mg/kg TS (16) vilket motsvarar ca 75 ton/år.  

UMEVA har tidigare torkat rötslamet, men slutade på grund av arbetsmiljöproblem kring 

utrustningen. Just nu går slammet uteslutande till deponitäckning till en kostnad på av 200 kr/ton 

(våtvikt), varav ca 100 kr/ton utgörs av transportkostnader (14). Eftersom reningsverket inte 

använder biologisk fosforfällning så kan fosforn inte utvinnas som ett steg i reningsprocessen, då 

detta ofta krävs för att det ska fungera (14). 
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Det organiska innehållet i slammet kan uppskattas med glödgningsförlust (GF) som för UMEVA:s slam 

har ett medelvärde på ca 57 % av TS (16). Detta ger med det uppskattade värdet på 21 MJ/kg GF att 

slammet har ett effektivt värmevärde på 12 MJ/kg TS. 

3.3 Slamtorkar 

Två torktekniker för avloppsslam har utretts under projektet. De är båda indirekta tekniker där den 

ena bygger på en bandtorksteknik och den andra är en roterande trumtork. 

Bandtork 

Bandtorken kommer från Hydropress Huber AB och är anpassad för torkning av organiskt material 

som avloppsslam och rötningsrester. Hubers eget imatningssystem pressar strängar av slam som 

sedan långsamt förs genom maskinen. Denna inmatningsmetod kan förbättra slammets 

genomsläpplighet vilket passar bandtorken och dessutom minskar dammängden. Slammet 

transporteras försiktigt genom torken vilket ytterligare minskar uppkomsten av damm och den låga 

arbetstemperaturen gör att ingen risk för dammexplosion förekommer (17).  

Slammet kan med denna metod torkas till över 90 % och den långa uppehållstiden i torken gör att 

det torkade slammet blir hygieniskt säkert (17). 

Denna tork förbrukar 0,85 MWh/ton avdrivet vatten och drivs optimalt med 95°C hetvatten, men kan 

även drivas med exempelvis 80-85°C vatten (18). 

Bandtorken producerar en kornig produkt som är enkel att hantera och ger små mängder frånluft 

tack vare ett recirkuleringssystem (17). Frånluften från torken som måste renas innan utsläpp är av 

storleksordningen 5000 m3/h, denna renas bland annat genom ett vått kondenseringssteg och ett 

biofilter. Kondensatet som bildas behöver renas och mängderna från torksystemet är dels den mängs 

vatten som avdrivits från slammet, men även ca 0,5 m3/h vatten innehållande ammoniumsulfat 

bildas (12). 

Trumtork 

Trumtorken kommer från Torkapparater AB och bygger på ett patent för en roterande värmeväxlare 

som kallas tubulären. Torken ger en säker drift vid olika slamegenskaper och har ett litet 

ventilationsflöde som möjliggör kompakt stoft- och värmeåtervinning. Vid torkning av avloppsslam, 

som har en tendens att klibba, så återcirkuleras torkat gods så att slammet vid inmatning har 

tillräckligt hög torrhalt för att vara fullt hanterbart. Processen kan anpassas till automatisk 

granulering av materialet (10). 

Återcirkuleringen leder till att det inkommande slammet förvärms och att fjärrvärme inte kan 

användas som värmekälla då det skulle ge en för låg temperaturgradient. Istället används 

lågtrycksånga som värmekälla och 60 % av den använda värmen kan då återvinnas för att höja 

exempelvis fjärrvärme från 60 till 80°C. Även med denna metod kan slammet torkas upp till 90 % TS 

(8). 

Torken förbrukar ca 0,86 MWh/ton avdrivet fritt vatten (ej molekylärt). Slammet blir hygeniserat av 

torkningen då det befinner sig i över 100°C i minst 30 min och dammängderna hålls låga genom att 
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avdunstad vattenmängd ventileras bort i motström. Efter torken avskiljs stoft i en cyklon och den 

följande kondensorn gör att inget stoft släpps till efterföljande processteg (8). För att minimera lukt 

förbränns ventilationsgaserna (10). 

4 Återvinning av fosfor ur avloppsslam 

Den koncentrerade källan av fosfor i sten, råfosfat, är en icke-förnyelsebar resurs (19). Det består till 

största del av mineralen apatit och fosforit och är ett utgångsmaterial vid framställning av 

gödselmedel (20). Råfosfatreserverna är den del av råfosfatet som bedöms som tekniskt och 

ekonomiskt tillgängliga att med dagens medel utvinna och beroende på vilka förutsättningar som 

antagits har olika värden för hur långt reserverna räcker erhållit. En sammanställning av olika 

bedömningar visar på variationer mellan ca 50-500 år, men även om olika åsikter råder kring hur 

länge råfosfaten räcker så är forskare överens om att det är en ändlig resurs och att tillgängligheten 

sjunker i takt med att man utvinner de fyndigheter som har hög koncentration av fosfor och låg 

föroreningsgrad. Fosforn blir således med tiden svårare att utvinna, vilket kommer innebära en 

ökning av kostnaden på fosfor och en del på vägen till att minska utvinningen av råfosfat är en ökad 

återvinningsgrad av fosfor (19).  

Ett sätt att återvinna fosfor är att utvinna det ur avloppsslam från vattenreningsverk. Detta är även 

av intresse då deponering av avloppsslam förbjöds 2005 (21) och arbetet med att hitta 

användningsområden för slammet fortgår. Tekniker för att återvinna fosfor från avloppsslam kan 

delas in i de där fosforutvinning sker på reningsverket och de där det sker ur askan efter slammet har 

förbränts. När fosforn tas om hand på reningsverket sker det genom stuvitfällning och kräver att 

reningsverket använder biologisk fosforfällning (21)  

Om slammet ska förbrännas före fosforutvinning ur askan finns det fördelar med att först torka 

slammet till över 60 % TS, eftersom detta möjliggör monoförbränning (11) (22) (slammet förbrännas 

utan stödbränsle), det finns även källor som menar att 70 % TS då är nödvändigt (7). De flesta av 

dessa rapporter är dock baserade på förbränning av slam som inte rötats och därför har ett högre 

värmevärde. Hur hög torrhalt som krävs för att uppnå monoförbränning beror av energiinnehållet i 

slammet och generellt har ett svenskt kommunalt avloppsslam ett effektivt värmevärde på ca 20-22 

MJ/kg GF (11) (där GF står för glödgningsförlusten). Glödningsförlusten kan antas vara lika med 

mängden brännbart material i slammet (11) och bör ha ett värmevärde på minst 7 MJ/kg för 

monoförbränning, vilket 60 % TS inte kan ge om slammet först har rötats (22).  

Om slammet förbränns med monoförbränning så får askan ett högre fosforinnehåll än om det späds 

ut av andra bränslen, vilket är önskvärt för att fosforåtervinningen ska bli effektiv (23). Det går att 

uppnå högt innehåll av fosfor i askan även utan monoförbränning, men då måste stödbränslen 

användas som antingen själv har ett högt fosforinnehåll eller ett lågt askinnehåll så att 

spädningseffekten blir låg (23). 

Två metoder för att utvinna växttillgängligt fosfor ut slamaska är ASH DEC som tillhör Outotec och 

CleanMAP som utvecklats av EasyMining Sweden. 
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CleanMAP – EasyMining Sweden 

Metoden går ut på att slamaskan först löses upp i en syra (exempelvis svavelsyra), vilket gör att över 

90 % av askans fosfor hamnar i lösningen. Den lösta fosforn tvingas sedan över till en organisk 

lösning, genom vätskeextraktion, från vilken den sedan fälls ut. Slutprodukten blir fast 

ammoniumfosfat, vilket är världens vanligaste fosforgödselmedel, och innehåller dessutom mycket 

låga halter av tungmetaller (24). 

Denna metod användes nyligen i ett projekt där slam sameldades med RT-flis (returflis) på en 

anläggning tillhörande ENA Energi i Enköping. För att få god processekonomi och fosforutvinning 

med metoden bör andelen fosfor i askan vara hög (25).  

Målet för CleanMAP är en kommersiell anläggning där bland annat fosfor kan utvinnas från slamaska. 

Det är fortfarande en bit kvar tills man är där även om tekniken i princip är där man vill ha den så 

kvarstår att bestämma en lämplig placering av en sådan anläggning (26). 

ASH DEC - Outotec 

Med denna metod blandas slamaskan med en kloriddonator (antingen magnesium- eller 

kalciumklorid) och förs sedan in i en roterande ugn där blandningen värms till 850-1000°C. I ugnen 

avger slammet volatila tungmetallsklorider som leds ut med en luftström. Slammet blir på så vis 

renat från tungmetallerna och metoden har visat sig kunna reducera innehållet av kadmium, koppar, 

bly och zink med över 90 % och molybden och tenn med över 70 % när det behandlas med MgCl2 

eller CaCl2 vid 1000°C. Samtidigt som tungmetallerna avgår så omvandlas fosforn till en form som är 

tillgänglig för växter (27). 

Även för denna metod är det viktigt med hög halt av fosfor i askan för att uppnå god 

processekonomi. Om fosforhalten blir för låg kan inte produktionskostnaderna täckas och 

marknaden för en produkt med lågt fosforinnehåll är också sämre. En pilotanläggning som klarar 7 

ton per dag har drivits mellan 2008-2010. Efter det har en del studier genomfört, men ingen 

kommersiell anläggning har ännu öppnats. Det finns ännu ingen anläggning i Sverige, men Outotec i 

Skellefteå arbetar med tekniken (23).  

  



  9  

 

5 Ekonomi 

Detta avsnitt beskriver några grundläggande begrepp som använts när lönsamheten av att installera 

en tork har bedömts. Som grund ligger internräntemetoden som beskrivs närmare i Industriell 

Ekonomi (28). 

En viktig del av denna investeringsbedömning är att kunna räkna om framtida betalningar till dess 

nuvärde. Detta görs genom att multiplicera betalningen med nuvärdesfaktorn, NUV, som beräknas 

enligt följande ekvation 

    
 

      
 

Ekvation 2 

där   är kalkylräntan i procent och   är hur många år framåt i tiden som betalningen sker. 

Om betalningarna kan förväntas vara lika stora varje år så kan nuvärdet för samtliga betalningar 

under kalkylperioden istället beräknas genom att multiplicera betalningen med nusummefaktorn, 

NUS, som beräknas enligt följande ekvation 

    
         

 
 

Ekvation 3 

där   är kalkylräntan i procent och   är kalkylperioden.  

Genom internräntemetoden, där man beräknar vid vilken ränta nuvärdet för investeringen är noll, 

kan man sedan bedöma om investeringen är lönsam eller inte. Den beräknade räntan (internräntan) 

jämförs sedan med kalkylräntan och om internräntan är högre än kalkylräntan så är investeringen 

lönsam. Om flera olika alternativ ska jämföras så är det alternativet med högs internränta som är 

mest lönsam (28). 

Rent praktiskt så kan internräntan beräknas både numeriskt och grafiskt. En numerisk beräkning 

bygger på att man testar olika värden för   i Ekvation 2 eller Ekvation 3 och ser för vilket värde som 

summan av nuvärden för kalkylperioden blir noll. Detta gör man enklast med hjälp av en avancerad 

kalkylator eller beräkningsprogram som exempelvis Excel. En grafisk lösning tas fram genom att rita 

en linje för nuvärdet med olika värden på   och se var den skär x-axeln (28).  

Om de framtida inbetalningarna inte kan uppskattas så kan metoden istället göras om så att man 

utifrån internräntan och kalkylperioden beräknar vad den årliga inbetalningen skulle behöva vara för 

att nå avkastningskravet.   
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6 Genomförande 

För att dimensionera en tork efter tillgången på värme och slam samt beräkna kostnaden för att driva 

torken har följande tillvägagångsätt tillämpats.  

6.1 Olika undersökta driftscenarion 

Förutsättningarna för att driva en slamtork på Dåva har undersökts genom fyra olika scenarion. 

Dessa skiljer sig åt i driftperiod för torken och slammängd som ska torkas. Under olika perioder fanns 

även restriktioner på vilka anläggningar som kunde ge torken värme. I Tabell 1 beskrivs översiktligt 

dessa scenarion. 

Tabell 1 Undersökta scenarion för slamtorkning 

Scenario Slammängd Torkperiod Värmekälla 

1 enkel jan-dec, helår Alla värmeslag utom el och olja får användas 

2 dubbel  jan-dec, helår Alla värmeslag utom el och olja får användas 

3 enkel apr-sep, halvår överskottsvärme, rökgaskondensering Dåva 1, 

värmepump Dåva 1, Dåva 2 

4 dubbel apr-sep, halvår överskottsvärme, rökgaskondensering Dåva 1, 

värmepump Dåva 1, Dåva 2 

Kolumnen för slammängd beskriver hur mycket av den nuvarande produktion av slam som avses torkas i 

scenariot. Betäckningen enkel innebär att det slam som idag bildas under ett hel- respektive halvår används och 

dubbel innebär att dubbla dagens produktion använts. Kolumnen för torkperiod beskriver under vilka månader 

på året som slammängden ska torkas och kolumnen för värmekälla beskriver var värmen för scenarion får 

komma ifrån. 

De två första scenariona innebär att slam torkas under hela året med undantag för när dyr el eller 

olja står för spetslasten. För scenario 3 och 4 torkas slam under sommarhalvåret. För varje torkperiod 

finns ett scenario som representerar att dagens slammängd torkas och ett där dubbla slammängden 

torkas. Detta för att representera den möjliga produktionen efter att den nya rötkammaren tagits i 

drift.  

6.2 Drifttimmar tork 

För att beräkna antalet timmar som tillräckligt med värme finns tillgänglig för att driva en tork mellan 

april och september så användes följande tillvägagångssätt. 

Produktionsdata för åren 2012 och 2013 med timvärden användes och det möjliga antalet 

drifttimmar beräknades genom att först beräkna hur många timmar som värme kylts bort under 

dessa år. Till dessa timmar adderades sedan tiden då avfallspannan (Dåva 1) var i drift men antingen 

rökgaskondenserinen eller värmepumpen till pannan inte utnyttjades. Slutligen adderades även 

timmarna då den biobränsleeldade fluidbäddspannan (Dåva 2) var i drift, men inte levererade vid full 

effekt. Tillsammans ger detta en bild av hur många timmar en tork hade kunnat drivas under 2012 
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respektive 2013 med värme som är förhållandevis billig. Alla beräkningar utfördes i Excel med hjälp 

av OM-funktioner som kontrollerade vilka enheter som var i drift vid olika tidpunkter och valde den 

billigaste värmekällan. OM-funktionernas utformning beskrivs närmare i Bilaga 1 under beräkningar 

halvår. 

För att beräkna hur många timmar en tork hade kunnat drivas med helårsdrift så användes samma 

driftdata som tidigare som utgångspunkt. Till dessa beräkningar användes alla värmeproducerande 

enheter utom de som har el eller olja som bränsle. För att beräkna antalet timmar användes kapslade 

OM-funktioner i Excel som kollade om värme från halvårsfallet fanns och om inte så valdes den 

dyraste enheten i drift som värmekälla till torken. OM-funktionernas utformning beskrivs närmare i 

Bilaga 1 under beräkningar helår. 

6.3 Dimensionering av tork 

För att bedöma vilken effekt en tork skulle behöva ha för att torka allt slam i respektive scenario så 

beräknades först mängden vatten som skulle avdrivas från slammet enligt följande tillvägagångssätt. 

                                 

Ekvation 4 

Där          är mängden vatten som finns i slammet före torkning och beräknas enligt följande  

                (  
     

   
) 

Ekvation 5 

Där        är mängden slam (angivet i ton våtvikt) som ska torkas,       är den procentuella 

mängden torrsubstans i slammet före torkning. 

         är mängden vatten som finns i slammet efter torkning och beräknas enligt följande 

                          

Ekvation 6 

Där       är den önskade procentuella mängden torrsubstans i den torkade produkten och        

är den totala slammängden efter torkning som beräknas enligt 

       
     

     
 

Ekvation 7 

      är antalet ton torrsubstans som finns i det inkommande slammet och beräknas enligt 

             
     

   
 

Ekvation 8 
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När mängden vatten som ska avdrivas i torken har beräknats så kan torkas årliga energibehovet 

beräknas enligt följande samband 

                                             

Ekvation 9 

Där            är de olika torkarnas vardera effektbehov som angivits av leverantörerna i enheten 

MWh/ton avdrivet vatten. När det årliga energibehovet är känt så delas detta med de drifttimmar 

som beräknats tidigare för att ge effekten som en tork skulle behöva för att torka slammet. 

                  

           
            

Ekvation 10 

6.4 Kostnader – drift 

Kostnaden för torken har beräknats genom att antalet torkdrifttimmar för olika värmekällor 

multiplicerats med kostnaden för värmeproduktionen. I produktionskostnaderna som använts ingår 

bränslepris och schablonmässiga kostnader för hantering av bränslen, transporter av bränslen, 

kemikalier, NOX och askhantering. Övriga kostnader har försummats, då de inte är rörliga och därför 

inte påverkas av att lasten ökas till följd av en tork (1). 

Kylningen har också en kostnad, men eftersom torken minskar behovet av kyla så innebär det för 

torkdriften en negativ kostnad för varje MWh av värmeöverskottet som kan användas. Denna 

kostnad har beräknats utifrån elförbrukningen av kylningen antaget att beräkningarna för kylningens 

effektbehov till 190 kW är korrekta och sambandet mellan elbehovet för kylaren och den levererade 

kyleffekten är linjärt. Elpriset för kylaren beräknades som ett medelvärde på månadsspotpriset på 

elen (29) summerat med kostnaden för skatt och övriga tillägg (1). Dessa värden har sedan delats 

med kylarens elförbrukning i [MW el/MW kylning] så att kostnaden för [kr/MW kylning] för varje 

månad under 2012 och 2013 erhålls.  

6.5 Investerings kostnad 

Utifrån beräkningarna på torkdimensionering för de fyra scenariona har investeringskostnaden för 

torkanläggningen uppskattats av två leverantörer på slamtorkar som båda har erfarenheter av att 

torka avloppsslam. Det ena förslaget kommer från Hydropress Huber AB och består av en bandtork. 

Det andra är en trumtork från AB Torkapparater.  

6.6 Lönsamhet 

Lönsamhetsbedömningen gick ut på att ta fram ett minsta pris på den torkade produkten som 

uppfyllde kalkylräntan på 0,08. För detta användes Excel där investeringskostnaden och 

driftkostnaden för de fyra scenariona med respektive tork sammanfattades. Sedan beräknades en 

nusummefaktorn (NUS) med Ekvation 3 för kalkylräntan 0,08 och kalkylperioden 20.  

I cellerna för ett område målsöktes nuvärdet till noll genom att iterera fram ett lämpligt värde på 

cellerna i ett område för nödvändig årlig intäkt. För att driftkostnaden skulle inkluderas i värdet för 
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nödvändig årlig intäkt, men utan krav på avkastning, så har även driftkostnaden multiplicerat med 

NUS dragits bort från nuvärdesformeln. Cellerna för nuvärde inkluderar således följande ekvation. 

                                                                        

Detta gör att värdet för nödvändig årlig intäkt kompenserar för avkastningskravet på 

investeringskostnaden och den årliga driftkostnaden utan något avkastningskrav. 

När värdena på årlig intäkt tagits fram så delades de med värdena på inkommande våt slammängd 

respektive mängden TS i ton för att ge värden i kr/ton inkommande slam och kr/ton TS, dessa kunde 

sedan jämföras med bland annat nuvarande kostnad för slamhantering för att bedöma om kravet på 

intäkt från slammet var rimligt. 

6.7 Känslighetsanalys 

Hur känsligt det beräknade intäktskravet är för förändringar i när investerings- respektive 

driftkostnaden har bedömts genom att utföra samma beräkningar när dessa förändrats med 10 %. 

Utifrån detta bestämdes hur stor del av totala intäktskravet på slammet som berodde av 

investeringskostnad och hur stor del som berodde av driftkostnaden, vilket även visar hur en 

förändring av dessa kostnader skulle påverka intäktskravet. 

6.8 Energiinnehåll i slammet 

För att kunna jämföra lönsamhetskravet med slammets värde som bränsle så har energiinnehållet i 

slammet beräknats utifrån Ekvation 1. Dessa beräkningar har gjorts för torrhalterna 70 och 90 % TS 

och visar på slammets värde om det förbränns utan rökgaskondensering. Energiinnehållet har även 

beräknats under förutsättningen att vattnet som avdunstrar kan kondenseras, så att slammets värde 

vid förbränning med rökgaskondensering kan uppskattas. 

6.9 Värmeflöden, värmeåtervinning och avloppsflöden 

För att ta reda på om värme till torken fanns tillgänglig i formen av lågtrycksånga och 90°C hetvatten 

har frågan diskuterats med personalen på Umeå Energi och mätdata från de senaste fem åren har 

undersökts. Mätdata har även undersökts för att se hur ofta returtemperaturen är varmare än 60°C, 

vilket är ett krav för att värmeåtervinningen på ångtorken ska fungera. 

För att ta reda på om avloppsvattnet som bildas av en tork kan renas i reningen som tillhör 

rökgaskondenseringen på Dåva 1 så har personal konsulterats. Huruvida avloppsvattnet i annat fall 

kan ledas tillbaks till reningsverket via befintliga ledningar har inte utretts under projektet. 
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7 Resultat 

Resultatet av dimensionerings och lönsamhetsberäkningar presenteras nedan tillsammans med 

övriga utredda förutsättningar för att driva en tork. 

7.1 Bortkyld värme 

Sedan kylningen installerades 2003 har den använts till att kyla bort värmeöverskott under somrarna 

under sju år. Mellan åren 2008-2011 rådde ett underskott på avfall som gjorde att man tog ner P8 i 

last under sommaren istället för att kyla bort överskottet.  

Hur stort kylbehovet är beror främst av utomhustemperaturen. Under varma perioder är kylbehovet 

stort och under kalla perioder är det lågt. Det lägsta årliga behovet av kylning (under åren då Dåva 1 

gått på full last under sommaren) är ca 7700 MWh. Men det varierar från år till år och medelvärdet 

(undantagit det fösta året samt de där pannan tagits ned i last) är ca 11 700 MWh. 

Om man ser till fördelingen på den bortkylda effekten så är främst mellan april-september som 

behov för kyla uppstår. Övriga månader har det sammanlagda behovet varit mindre än 100 MWh. 

Hur mycket av den totala bortkylda värmen som utnyttjats till torkning enligt beräkningarna för 

drifttimmar redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Utnyttjat värmeöverskott av totalt överskott 

Scenario Driftperiod Slammängd Andel till tork  
av totalt överskott 

Utnyttjad överskottsvärme 
[MWh] 

1 helår enkel 0,06 570 
2 helår dubbel 0,13 1 100 
3 halvår enkel 0,08 700 
4 halvår dubbel 0,16 1 400 
Andelen av värmeöverskottet som har kunnat användas till att driva torken beräknat som ett medelvärde på 

använda överskottet för 2012 och 2013 delat med medelvärdet för den totala bortkylda värmen som var ca 8 

900 MWh. Den utnyttjade mängden värme anges även som ett medelvärde för åren 2012 och 2013 avrundat till 

två värdesiffror, detta värde gäller för både bandtork och trumtork (om ingen värmeåtervinning utnyttjas). 

Från Tabell 2 kan man se att utnyttjandegraden av värmeöverskottet för en slamtork är lågt, under 

20 % för samtliga scenarion som undersökts. Utnyttjandegraden är något högre för 

halvårsscenariona.  

7.2 Drifttimmar olika scenarion 

Antalet tillgängliga drifttimmar har för helårsscenariona beräknats till 7282 timmar under 2012 och 

7542 timmar under 2013, detta ger ett medelvärde på ca 7400 timmar. För halvårsscenariona 

beräknades drifttiden vara 2818 timmar för 2012 och 3220 timmar för 2013 vilket ger ett medelvärde 

på ca 3000 timmar. 

Dessa värden har använts till dimensionering av tork och skickats till leverantörerna för bedömning 

av investeringskostnad. För Hydropress Hubers förslag på scenario 1 är beräkningarna gjorda utifrån 
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300 dagar drifttid vilket mosvarar 7200 timmar, vilket var en uppskattning som gjordes innan 

resultaten var helt färdigställda. 

7.3 Dimensionering tork 

Torkarna som undersökts i detta projekt är en bandtork från Hydropress Huber AB och en trumtork 

från AB Torkapparater. Bandtorken har ett effektbehov på 0,85 MWh/ton avdrivet vatten och 

trumtorken behöver 0,86 MWh/ton avdrivet vatten men kan återvinna ca 60 % av värmen genom att 

höja 60°C vatten till 80°C (exempelvis fjärrvärme). 

Utifrån dessa effektbehov beräknades hur stor tork som skulle krävas för att torka slammet i vardera 

av de fyra scenariona. Beräkningarna gav följande resultat sammanställt i tabell 3. 

Tabell 3. Dimensioner slamtork 

Scenario Driftperiod Slammängd Bandtork [MW] Trumtork [MW] 

1 helår enkel 0,55 0,55 

2 helår dubbel 1,10 1,11 

3 halvår enkel 0,67 0,68 

4 halvår dubbel 1,35 1,37 

Kolumnerna för bandtork och trumtork visar den installerade effekt som respektive tork skulle behöva för att 

torka allt slam i varje scenario. Värdera är medelvärden för beräkningar på 2012 och 2013. 

Tabell 3 visar att effektbehovet för en tork är större för scenariona där slam torkas under ett halvår 

jämfört med de då slammet torkas under hela året. Skillnaden mellan effektbehovet hos de båda 

torkmodellerna är litet, men för vissa scenarion bedömts trumtorken kräva en något högre 

installerad effekt jämfört med bandtorken. 

7.4 Kostnad värme (driftkostnad) 

Driftkostnaden till torken är beräknad som kostnaden för den ökade värmeproduktionen som krävs 

om en tork installeras. Den har beräknats för samtliga scenarion för bandtork respektive trumtork. 

För torkarna beräknades driftkostnaderna till värden som visas i tabell 4. 

Tabell 4. Driftkostnad slamtork 

Scenario Driftperiod Slammängd Bandtork Trumtork 

   kr/år kr/ton TS kr/år kr/ton TS 

1 helår enkel 620 000 258 250 000 104 

2 helår dubbel 1 230 000 256 500 000 104 

3 halvår enkel 110 000 92 40 000 33 

4 halvår dubbel 220 000 92 90 000 38 

Kolumnerna för bandtork och trumtork visar medelvärdet på den årliga beräknade driftkostnaden för 2012 och 

2013 samt kostnaden per ton torrsubstans som passertar torken. För trumtorken är värdena baserade på att 60 

% av värmen kan återvinnas och därför inte innebär en kostnad för torken. 

Man kan från Tabell 4 utläsa att trumtorken har en lägre driftkostnad än bandtorken tack vare 

möjligheten till energiåtervinning. Torkens driftkostnad blir även lägre om slam endast torkas under 
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sommarhalvåret istället för över hela året. En jämförelse mellan scenario 1 och scenario 4 visar vad 

skillnaden i driftkostnad blir för torken om samma mängd slam torkas under hela året (scenario 1) 

eller under halva året (scenario 4). För bandtorken innebär detta en skillnad på 400 000 kr/år och för 

trumtorken 160 000 kr/år.  

Om kostnaden för all värme som går till torken beräknas även för trumtorken, d.v.s. inget avdrag för 

återvinningen, så blir driftkostnaden i princip densamma för båda torklösningarna.  

7.5 Investeringskostnad 

För Bandtorken har 90°C hetvatten antagits vara värmekällan till torken, vilket kan tas ifrån 

framledningssidan på fjärrvärmen. Om framledningstemp sjunker i framtiden så har Hydropress 

Huber AB torklösningar som kan använda hetvatten ned till 80°C. Om en trumtork från AB 

Torkapparater istället installeras uppskattas investeringskostnaden för de olika scenariona utifrån 

förutsättningen att 5,5 bars ånga på 225°C används. De av leverantörerna uppskattade 

investeringskostnaderna för båda torkarna redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Investeringskostnad slamtork 

Scenario Driftperiod Slammängd Bandtork [kr*] Trumtork [kr] 

1 helår enkel 10 500 000 11 000 000 
2 helår dubbel 15 800 000 13 000 000 
3 halvår enkel 11 400 000 12 000 000 
4 halvår dubbel 17 200 000 15 000 000 
*Kostanden för bandtorken har erhållits i euro och konverterats till SEK genom en omvandlingsfaktor på 9,0 

kr/euro, vilket var medelvärdet för april 2014. 

Enligt Tabell 5 är bandtorken billigare för de scenarion där dagens slammängd ska torkas, medan 

trumtorken är billigare för scenarion med större slammängd. Man kan även utläsa att 

investeringskostnaden blir lägre för scenarion med helårstorkning än för de med halvårsdrift. 

Det som har ingått i den uppskattade investeringskostnaden för respektive tork är den utrustning 

som krävs för inmatning, torkning, kondensering av avdrivet vatten, utmatning av torrt slam och 

installationskostnader för detta. För bandtorken från Hydropress Huber AB ingår även ett system för 

rening av torkluften (vilket är standardutförandet av deras torkar), medan AB Torkapparater har 

utgått från att torkluften kan tas om hand på plats, förslagsvis genom förbränning i Dåva 1. Skulle det 

inte vara möjligt att förbränna torkgasen så blir en separat panna för destruktion nödvändig (bedöms 

som osannolikt) vilket ökar investeringskostnaden med ca 1 miljon SEK. 

Inget av alternativen inkluderar rening av de avloppsflöden som bildas, byggnationskostnad av 

eventuellt tillhörande byggnad eller ombyggnation till följd av torken. Lager eller silos för slammet 

innan torkning och för den torra slamprodukten är heller inte inkluderat då de nödvändiga 

dimensionerna för dessa inte fastställts. Den faktiska kostnaden för att upprätta en slamtork på Dåva 

kommer därför vara högre än vad som angetts i Tabell 5, men ingen uppskattning av hur mycket 

högre de blir har gjorts. 
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7.6 Lönsamhetsberäkningar och Känslighetsanalys 

För de båda torklösningarna har kravet på inkomst från det torkade slammet för att uppnå önskad 

lönsamhet beräknats. Dessa är beräknade utifrån att slam torkas till 90 % med de 

investeringskostnader som leverantörerna uppskattat och de driftkostnader som under projektet 

beräknats. Intäkten som slammet måste ge utifrån dessa förutsättningar presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. Intäktskrav för slamtorkning till 90 % TS 

   Bandtork Trumtork 

Scenario Driftperiod Slammängd kr/ton TS kr/ton våtvikt kr/ton TS kr/ton våtvikt 

1 helår enkel 704 227 571 184 

2 helår dubbel 592 191 380 122 

3 halvår enkel 1059 341 1052 339 

4 halvår dubbel 822 265 674 217 

 

Man ser i Tabell 5 att intäktskravet blir lägre för scenarion där större mängd slam ska torkas (scenario 

2 och 4) samt att intäktskravet blir högre för halvårsscenariona.  Bandtorken ger högre intäktskrav för 

samtliga scenarion.  

För att se hur stor påverkan inverterings- respektive driftkostnaden har på det totala intäktskravet så 

har en känslighetsanalys gjorts för varje tork och scenario där kostnaderna förändrats för att se hur 

stor inverkan respektive del har. I Figur 2 presenteras resultatet av bandtorkens känslighetsanalys. 

 

Figur 2. Intäktskravets beroende till investeringskostnad och driftkostnad när slammet torkas med bandtorken. Den ljusa 
delen av stapeln representerar hur stor del av intäktskravet som beror av investeringskostnaden och den mörka delen 
representerar driftkostnadens inverkan. 

Från Figur 2 ser man att intäktskravet från slammet om det torkas i bandtorken till största del beror 

av investeringskostnaden. Det specifika förhållandet innebär även att om investeringskostnaden ökas 

med exempelvis 10 % så innebär det att intäktskravet ökas med en tiondel av investeringskostnadens 
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procentuella bidrag, det vill säga 6,3 % för scenario 1 och 5,7 % för scenario 2 o.s.v. medan en 10 % 

ökning av driftkostnaden bara ökar intäktskravet med 3,7 % för scenario 1 och 4,3 % för scenario 2.  

För trumtorken gav känslighetsanalysen resultat enligt figur 3. 

 

Figur 3. Intäktskravets beroende till investeringskostnad och driftkostnad när slammet torkas med trumtorken. Den ljusa 
delen av stapeln representerar hur stor del av intäktskravet som beror av investeringskostnaden och den mörka delen 
representerar driftkostnadens inverkan. 

Från Figur 3 ser man att intäktskravet på slammet till största del beror av investeringskostnaden även 

för trumtorken. En ökning av investeringskostnaden med 10 % ger en ökning av intäktskravet på 

8,2 % för scenario 1 och 7,3 % för scenario 2.  

Hur en procentuell ökning av investeringskostnaden påverkar intäktskravet visas i figur 4. 

 

Figur 4. Sambandet mellan intäktskrav och investeringskostnaden. De röda kvadraterna visar förhållandet för 
trumtorken och de blå diamanterna visar förhållandet för bandtorken. Den första punkten (till vänster) för respektive 
serie visar investeringskostnad och intäktskrav för att slamtorknings ska vara lönsamt när beräkningen utgår från 
leverantörernas uppskattade värden. Varje punkt efter det visar hur en ökning av 10 % på investeringskostnaden ökar 
intäktskravet. Den sista punkten visar intäktskravet om investeringskostnaden ökats med 100 %. 
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I Figur 4 kan man se hur slammets intäktskrav ökar steg för steg när investeringskostnaderna ökas i 

10 % steg och från diagrammets lodräta axlar kan intäktskravet i kr/ton TS respektive kr/ton våtvikt 

avläsas. Nyttan med detta är att enkelt kunna läsa av värdena för intäktskrav när man vill bedöma 

om intäktskravet är möjligt att uppnå om man räknar med att investeringskostnaden ökar med en 

viss procent.  

Om investeringskostnaden antas öka med 20 % när alla delar är inräknade så blir intäktskravet för 

scenario 1 ca 215 kr/ton våtvikt för trumtorken och ca 255 kr/ton våtvikt för bandtorken. Hur övriga 

värden på intäktskravet påverkas av en ökad investeringskostnad på 20 % redovisas i bilaga 2. 

7.7 Energiinnehåll i slam 

Delar av det intäktskrav som beräknats tidigare kan täckas av värdet på värmen när man förbränner 

slammet. Hur mycket värme som slammet kan ge vid några olika förbränningsförhållanden och 

torrhalter redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7. Energiinnehåll i slammet 

 Med rökgaskondensering Utan rökgaskondensering 

Torrhalt 90 % 70 % 90 % 70 % 

[MJ/ton] 10800 8400 10600 7700 

[MWh/ton] 3,0 2,3 2,9 2,1 

Energiinnehållet i slammet när det torkats till olika torrhalt. För värdena utan rökgaskondensering har 

ångbildningsvärmet för vattnet dragits bort från värmevärdet, vilket det inte har gjorts för värdena med RGK. 

Energiinnehållet är angivet både som MJ/ton och MWh/ton där vikten utgår från den angivna torrhalten.  

Det framgår av tabellen att slammet ger mellan 2,1 - 3,0 MWh/ton beroende på torrhalt och om 

värmen från det avdunstade vattnet kan återvinnas.  

För själva torrsubstansen är energiinnehållet 3,3 MWh/ton. För att hela kostnaden för torkning ska 

täckas, när man utgår från det dyraste av de beräknade helårsfallen (bandtorken med 20 % 

investeringspåslag vilket ger 793 kr/ton TS), så krävs att värmen ger en intäkt på ca 240 kr/MWh. 

Detta har beräknats utifrån slammets förutsatta energiinnehåll på 12 MJ/kg vilket motsvarar ca 3,3 

MWh/ton TS. De 240 kr/MWh inkluderar inte pannverkningsförluster och förutsätter att vattnet i 

rökgaserna kondenseras. Om slammet förbränns i en panna med 80 % verkningsgrad blir det värdet 

ca 300 kr/MWh och om slammet dessutom har 70 % TS och pannan saknar kondensering blir det 

istället ca 320 kr/MWh.  

Om dubbla slammängden ska torkas blir intäktskravet per ton slam och för bandtorken med 20 % 

investeringspåslag visar tabellen i bilaga 2 att det blir 212 kt/ton våtvikt eller 659 kr/ton TS. Detta ger 

att värmeintäkten skulle behöva vara ca 250 kr/MWh vid 80 % verkningsgrad. 

7.8 Vattenmängder från torkanläggning 

Mängden kondensat som behöver renas från respektive slamtork har beräknats för varje 

driftscenario. För bandtorken är avloppsflödet mängden avdrivet vatten under torkningen samt ett 

flöde på 0,5 m3/h från ett reningssteg. Trumtorken kommer beroende på om quenchen används eller 

inte få olika avloppsflöden. När vattnet i torkluften kan kondenseras genom värmeväxling med 
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fjärrvärmereturen så kommer avloppsflödet från trumtorken vara detsamma som mängderna vatten 

som avdrivits från slammet. När fjärrvärmereturen inte kan användas (på grund av för hög 

temperatur eller att värmen inte får någon avsättning under sommaren) så kommer quenchen 

användas vilket späder ut flödet. 

Avloppsflödena när slammet torkas till 90 % TS har beräknats till det följande i tabell 8  

Tabell 8. Avloppsvattenmängd från slamtork vid torkning till 90 % TS 

Scenario Driftperiod Slammängd Bandtork 
[m3/h] 

Trumtork  
utan quench [m3/h] 

Trumtork  
med quench 

[m3/h] 

1 helår enkel 1,15 0,65 0,65+X 
2 helår dubbel 1,79 1,29 1,29+X 
3 halvår enkel 1,30 0,80 0,80+X 
4 halvår dubbel 2,09 1,59 1,59+X 

Avloppsflödena för bandtorken och trumtorken (med respektive utan quench). Värdena har beräknats för 

torkning till 90 % TS och avloppsflödena antas här bestå av allt det avdrivna vattnet samt tillägg från annan 

utrusning eller spädning av quench. Spädningen som quenchen ger (X) är inte fastställd då den beror av 

anläggningens utformning. 

Enligt Tabell 8 så kommer trumtorken ge det minsta flödet så länge quenchen inte används och 

kondensatflödet maximalt kan blir detsamma som mängden avdrivet vatten. Om quenchen används 

så kommer mer av det avdrivna vattnet kondensera ut och det blir då mindre torkgas att hantera, 

men avloppsflödet kommer spädas ut ju mer vatten som sprutas in. Avloppsflödet från bandtorken 

ligger troligen mellan trumtorkens båda värden. Variationen i flöden mellan scenariona baseras på 

att olika mängd vatten avdrivits i torken. 

Hantering av avloppsflöden 

Avloppsflödena måste sedan renas från medföljande ämnen som kan innefatta BOD och COD samt 

höga halter av kväve. Detta innebär att flödena måste ledas till en reningsanläggning. Ett alternativ 

som utretts för hur kondensatet ska renas är huruvida det kan ledas till reningen för 

rökgaskondenseringen på Dåva 1. 

Detta har visat sig vara en dålig lösning då reningenen idag redan utnyttjas till sin fulla kapacitet och 

ibland för lite mer än vad den dimensionerats för (30).  

Om flödet kan ledas till UMEVA:s reningsverk via befintliga ledningar har inte utretts under 

projektets gång. 

7.9 Inkopplingspunkt 

Beroende på vilken tork som används så kommer en inkoppling behöva göras till antingen 

framledningen på fjärrvärmen (bandtork) eller en ångledning efter turbinen (trumtork). Nedan följer 

en beskrivning av möjliga inkopplingspunkter.  
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Avtappad ånga 

Det finns två avtappningar för ånga på turbinen på Dåva 1. Den ena avtappningen håller ca 5,5 bars 

tryck och en temperatur på 225°C när turbinen går. En anslutningspunkt finns till denna vid 6-

barslådan på plan 2 där ett ledigt uttag finns. 

Det andra alternativet för ånga är en senare avtappning på en 2,5 bars ledning. Denna används i 

dagsläget till att spetsvärma kondensatet efter turbinkondensorn innan vattnet leds tillbaks till 

matarvattentanken. Dock är det osäkert om denna ledning kan klara av ett uttag av ytterligare ånga, 

då en stor del av kapaciteten redan är utnyttjad.  

Hetvatten 

För att få hetvatten på 90°C till en tork så bör man koppla in sig på framledningen av fjärrvärme. 

Temperaturen på denna har beräknats genom ett medelvärde på driftdata från januari 2010 till mars 

2014. Medelvärdet visar att framledningstemperaturen legat på ca 94°C, men för ca 8,5 % av 

mätdatat 2010-2013 har den legat under 85°C. Umeå Energi försöker för tillfället sänka 

framledningstemperaturen och har gjort tester på detta under början av 2014. För januari till mars 

2014 är medelvärdet på mätdata ca 91°C och för 30 % av dessa låg värden under 85°C. Om 

sänkningen av framledningen lyckas så är det troligt att framledningstemperaturen ligger lägre än 

94°C och möjligen även lägre än 91°C. 

Under sommaren drivs absorptionskylmaskiner till fjärrkylan vilket kräver en temperatur på 95°C på 

framledningen. Av denna anledning kommer det även i framtiden finnas 95°C vatten under 

sommaren, men annan tid kan temperaturen vara lägre. Det är inte utrett hur en lägre temperatur 

påverkar bandtorkens dimension och kostnad.  

En inkoppling på framledningen kan göras på plan 1, innan värmen från Dåva 1 kopplas ihop med den 

från Dåva 2. Denna placering gör också att man tar värmen efter både turbinkondensor och 

dumpkondensor så att det alltid finns värme när pannan är i drift oavsett om turbinen går. Det är inte 

utrett om det finns något färdigt uttag som inte nyttjas på denna ledning.   

7.10 Returtemperatur 

Då Torkapparater AB:s lösning kan återvinna 60 % av energin till att höja fjärrvärme från 60-80°C så 

har returtemperaturen utretts för att se om returtemperaturen håller sig under 60°C.  

Returtemperaturen för de senaste fyra åren samt början av 2014 har undersökts med följande 

resultat visat i figur 5. 
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Figur 5. De heldragna linjerna visar returtemperaturen för åren januari 2010 till mars 2014. Den sträckande linjen 

representerar en temperatur på 60°C, vilket är gränsen för när energiåtervinning kan vara effektiv för Torkapparater AB:s 

torklösning. 

Man kan i Figur 5 se att temperaturen på returledningen de senaste 5 åren har hållit sig under 60°C 

under större delen av tiden. 2010 gick temperaturen över denna gräns under sommaren och låg då 

närmare 65°C. 
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8 Diskussion 

Resultaten visar att trumtorken ger ett lägre intäktskrav på det torkade slammet än bandtorken. 

Detta innebär att trumtorken ur ett lönsamhetsperspektiv är det bättre alternativet, förutsatt att 

beräkningarna som det grundas på är korrekta. Investeringskostnaden för de båda torkarna är 

likartade så den största skillnaden i intäktskrav beror på skillnaden i driftkostnad. Denna driftkostnad 

är dock inte komplett för trumtorken då bara kostnaden för värmen beräknats. Till trumtorkens 

driftkostnad hör även förlusten i elproduktion då torken drivs med avtappad ånga vid 5,5 bar. Om 

denna förlust beräknas hamnar de båda torkarnas driftkostnad närmare varandra. 

Avtappningen av ånga är ett mindre attraktivt värmemedium än fjärrvärme då ångan har ett högre 

energitillstånd. Ur det avseendet vore det bättre att torka slammet med bandtorken, men det är 

möjligt att trumtorken kan drivas med mottrycksånga som istället tas efter turbinen, vilket skulle 

minska elförlusten. Det skulle dock förändra utformningen av torken så att en ny investeringskostnad 

behöver beräknas, denna skulle troligen vara något högre då det lägre energiinnehållet i ångan 

medför att stötte värmeöverföringsytor krävs. Det kan vara värt att utreda detta tillvägagångssätt 

närmare.  

Att bedöma vilken tork som är bättre är svårt då investeringskostnaderna ännu bara är 

uppskattningar och dessutom saknas delar för att samla upp inkommande slam och den torkade 

produkten. Det skulle kunna uppstå skillnader som gör den ena torken billigare än den andra om 

noggrannare, kompletta beräkningar utförs. 

Om trumtorken ska användas är det rimligt att först ta fram en lösning där ångan efter turbinen 

används, så att elproduktionen hålls hög. Om däremot bandtorken ska användas kan det vara bra att 

först utreda var värmen ska tas ifrån och vilken temperatur den kan hålla så att kostnaden för torken 

kan utredas från faktiskt värmekälla. Om torken ska placeras på UMEVA och fjärrvärme ska användas 

som värmekälla så kommer torken behöva anpassas för lägre vattentemperatur än de 95 °C som 

använts under detta projekt. 

Beräkningarna för bandtorken anses vara tillräckligt bra för att bedöma vilka kostnader slamtorkning 

medför och hur stor intäkt slammet måste ge för att täcka dem. 

8.1 Avsättning för torkad produkt 

För att det ska vara en bra investering att torka slam på Dåvamyran så måste man först finna en 

avsättning för slammet.  

De möjligheter som finns idag är spridning på åkermark och förbränning följt av antingen deponering 

eller återvinning av askan. UMEVA har tidigare utrett att intresset för att använda slammet på 

åkermark är lågt, delvis på grund av de låga åkerarealerna i norr. Därför återstår alternativet med 

askåtervinning om fosforn ur askan ska kunna återföras till kretsloppet. 

Tekniken för att utvinna fosfor ur slamaska har visat sig fungera i storskaliga försök och det är möjligt 

att en anläggning påbörjas inom några år. Det är dock troligt att askan kan behöva fraktas långt för 

att återvinnas vid en sådan anläggning, då de måste anpassas efter var största tillgångarna finns. 
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Detta innebär att kostnader för transport kan bli en viktig faktor för framtida återvinning av fosfor ur 

aska. Utöver det måste värdet på fosforn jämföras mot kostnaderna för att utvinna den.  

Tills dess att fosforutvinning ur aska blivit en kommersiellt användbar process så kommer 

avsättningen för det torkade slammet troligen bestå av askdeponering efter att slammet förbränts.  

8.2 Villkor för lönsam slamtorkning 

Den beräknade intäkten som slammet måste ge för lönsamhet har beräknats till ca 250 kr/ton våtvikt 

eller 790 kr/ ton TS. Dessa beräkningar baseras på att dagens produktion av avloppsslam slam 

(7 500 ton/år, 32 % TS)  torkas kontinuerligt över året till 90 % TS med en bandtork.  

Intäktskravet kan jämföras dels med kostnaden som UMEVA idag betalar för att ta hand om slammet 

efter rötning. Av de 200 kr/ton som deponitäckningen kostar så utgörs ca 100 kr/ton av 

transportkostnader, då dessa skulle kvarstå även om slammet skulle torkas och förbrännas på 

Dåvamyran så bör intäktskravet snarare jämföras med de återstående 100 kr/ton rötat slam. Ett 

annat möjligt alternativ är att slammet torkas på UMEVA:s anläggning och sedan transporteras till en 

lämplig panna, vilket skulle minska transportkostnaderna.  

Om UMEVA antas kunna bidra med 100 kr/ton för att torka slammet krävs det att delar av 

intäktskravet för torkningen kan täckas av andra inkomster från slammet. Dessa skulle kunna vara 

värmen från förbränning, men även värdet på fosforn i slamaskan, om tekniken för askåtervinning 

blir kommersiellt tillgänglig.  

För att värmen ska täcka hela intäktskravet för slamtorkning med bandtoken så krävs att värmen kan 

ge en intäkt på 240 kr/MWh. Detta förutsätter dock att all värme från slammet kommer till nytta och 

ett rimligare värde att jämföra med vore 300 kr/MWh, vilket motsvarar förbränning med 80 % 

verkningsgrad. Till detta tillkommer även en ökning om vattnet som måste förångas inte kan 

återkondenseras.  

Från detta kan man se att det finns möjligheter för att nå lönsamhet med slamtorkning. Om UMEVA 

bidrar med 100 kr/ton våtvikt så motsvarar det ca 40 % av intäktskravet (jämfört med 256 kr/ton för 

bandtork). Om 40 % dras bort från värmeintäkten så behövs endast ca 180 kr/MWh (om slammet 

förbränns med 80 % verkningsgrad och rökgaskondensering) för att täcka resterande del av 

intäktskravet.  

Huruvida det går att genomföra beror också på var slammet kan förbrännas. Om det klassas som 

avfall och ska förbrännas i Dåva 1 så beror lämpligheten på hur tillgången på avfall ser ut framöver. 

Slammet är inte ett mer lönsamt bränsle än avfallet, men kan vara användbart som utfyllnad om 

tillgången minskar. Detta projekt har inte utrett hur slammet lämpligast förbränns och vilka tillstånd 

som krävs, vilket därför kvarstår att göra.  

På grund av tidsbegränsningar har ingen bedömning gjorts av hur mycket intäktskravet minskas om 

slammet torkas till exempelvis 70 % TS. Det skulle enligt litteraturstudien vara en acceptabel torrhalt 

ur förbrännings synpunkt (ännu lägre om slammet ska sameldas) och skulle fortfarande reducera 

nästan all biologisk aktivitet i slammet, vilket borde underlätta lagring och hantering. Att torka 

slammet till mindre än 90 % TS skulle dessutom minska uppkomsten av damm. Det är troligt att 
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90 % TS är en onödigt hög torrhalt som är dyrare och orsakar mer problematik än vad det underlättar 

förbränning och därför bör torkning till 70 % TS eller möjligen lägre utredas närmare, då det skulle 

minska intäktskravet och göra slamtorkningen lättare att få lönsam. Vilen torrhalt som är lämpligast 

bör undersökas och beror av hur slammet ska förbrännas (med eller utan stödbränsle?) och vilken 

torrhalt som krävs för hantering och lagring. 

Intäktskravet blir även lägre om större mängder slam torkas då jämförelse av scenario 1 och 2 visar 

att intäktskostnaden per ton torkat slam sjunker med ökande slammängd. Om dubbla mängden slam 

kan torkas så blir intäktskravet för slam som torkas med bandtorken 212 kr/ton våtvikt eller 659 

kr/ton TS. Detta skulle kunna täckas genom att UMEVA betalar 100 kr/ton våtvikt och att den 

återstående delen täcks av värme, vilket då måste ge 132 kr/MWh värme om slammet förbränns vid 

80 % verkningsgrad och vattnet kondenseras. 

8.3 Möjlig utformning av slamtorkningskoncept 

Eftersom det ännu inte finns någon kommersiell anläggning för fosforåtervinning ur slamaska så 

skulle en utgångspunkt för ett slamsamarbete mellan UMEVA och Umeå Energi till en början kunna 

gälla torkning till ca 70 % TS med förbränning och sedan deponering av askan. Detta skulle dock 

innebära att näringen från slammet fortfarande hamnar på deponi, men om förbränningen anpassas 

så att fosforn i framtiden kan återvinnas ur askan, genom att bland annat se till att fosforhalten är 

tillräckligt hög, så får lösningen potential för att bli bättre än den nuvarande hanteringen. Oavsett om 

askan kan återvinnas eller inte så kommer mängderna som hamnar på deponin att minska. 

Om slammet förbränns i Dåva 1 tillsammans med annat avfall kan det vara av intresse att närmare 

utreda om återvinningstekniker för aska kan användas. 

Rimligaste scenariot 

Av de scenarion som undersökt under projektet så anser jag att det rimligaste alternativet för en 

framtida slamtork ligger mellan alternativ 1 och 2. Detta eftersom helårsscenariona tar hand om hela 

slammängden och en helhetslösning troligen är mer attraktiv för ett framtida samarbete med 

UMEVA. Hur stora slammängder som finns att torka efter 2015, då den nya rötkammaren är 

installerad, är osäkert då det kommer ta lång tid innan hela kapaciteten utnyttjas. Det är möjligt att 

torken inte behöver anpassas för att kunna torka riktigt dubbla mängden slam, men dock mer än vad 

som produceras idag.  

Det kan även vara intressant att utreda om annat slam kan torkas. Exempelvis slam från den egna 

anläggningen, om systemet för utblandning med flygaska i framtiden förändras, eller industrislam. 

8.4 Felkällor 

Beräkningarna som lönsamhetskravet baseras på har en del begränsningar. Vad dessa är och hur de 

påverkar resultatet diskuteras närmare nedan. 

Driftkostnaden 

Metoden med att anta att dyraste enheten i drift ger kostnaden på värmen till torken, fungerar 

bättre på vintern än på sommaren. På sommaren är huvudsakligen Dåva 1 i drift och när inte 
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kylningen går så utnyttjas värmen redan av kunderna på fjärrvärmenätet. Att anta att Dåva 1:s effekt 

kunnat ökas för att täcka en tork hade kunnat ge en skev bild av vad värmen kostar, då den blir 

dyrare om värmepumpen behöver startas. Däremot kan driftkostnaden för sommaren istället ha 

blivit för dyr, då dessa beräkningar baserades på gränsvärden för att se när Dåva 1 levererade full 

kapacitet. Det är möjligt att det vid vissa tidpunkter hade gått att ta mer värme utan att starta 

rökgaskondensering eller värmepump, vilket hade gjort driftkostnaden något lägre. 

Ett fel som kan uppstå för helårsscenariot, när dyraste enheten antas ge värme till torken, är om det 

ökade effektbehovet skulle leda till att ytterligare en dyrare anläggning måste tas i drift. Detta fel 

antas här vara litet eftersom torkeffekten på <2 MW är mycket mindre än de minsta laster som 

många av pannorna har. 

För beräkningarna av antalet drifttimmar så är en förutsättning att Dåva 1 är i drift, då värmen har 

antagits komma från dess produktion under projektet. Andra anläggningar kan om de samtidigt är i 

drift kompensera för förlusten det innebär på nätet, men om Dåva 1 står still så kommer torken inte 

få någon värme. Detta har inte tagits hänsyn till i beräkningarna, men då driftstopp inte är så vanligt 

förekommande antas även detta fel vara litet.  

Värmeöverskottet 

För de scenarion som bedömts vara rimligast (1 och 2) visar resultatet att mellan 6-13 % av det totala 

värmeöverskottet kan utnyttjas av torken. Att det är en så liten del av det totala överskottet beror på 

att torken behöver <2 MW och överskottet som kyls ofta kan vara mellan 6-15 MW. Kylaren körs vid 

hög effekt när det är varmt ute och står annars still, vilket gör att en tork som drivs kontinuerligt vid 

en låg effekt inte gör så stor skillnad på överskottstopparna.  

För halvårsscenariona är utnyttjadegraden högre och ligger mellan 8-16 %, men då dessa har ett 

högre intäktskrav än helårsscenariona så är det inte ett bättre alternativ. Investeringskravet skulle i 

verkligheten bli ännu högre för dessa scenarion om allt slam ska kunna torkas, då det skulle kräva att 

ett slamlager byggdes. För detta projekt har halvårsscenariona antagit torka det slam som bildas 

under ett halvår, men detta innebär att torkning med förbränning då bara löser halva slamproblemet 

om inte slam lagras under halvåret då torken inte körs. 

Ett sätt att öka utnyttjandegraden av överskottsvärmen skulle vara att installera en större tork 

(närmare 15 MW) som körs under kortare perioder när värmeöverskottet är stort. Detta skulle dock 

leda till en kraftigt ökad investeringskostnad och ett större behov av slamlagring som på grund av 

intäktskravets stora beroende till investeringskostnad skulle göra torkningen för dyr. 

Slamtorkning kan av dessa anledningar inte anses vara en lämplig lösning för att bättre utnyttja 

värmen från Dåva 1 under sommaren.  

Investeringskostnaden 

Investeringskostnaderna för torkarna har ännu bara uppskattats och inkluderar inte behållare för 

inkommande slam eller för den torkade produkten. Diskussionen kring slamtorkens möjlighet till 

lönsamhet har därför utgått från ett 20 % påslag på investeringskostnaden för att kompensera för 

detta.  
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8.5 Kondensatrening 

Under projektet har ingen entydig lösning fastställts för hur kondensatet som bildas under 

torkningen ska renas. Det kan inte renas i utrustningen som renar kondensatet från 

rökgaskondenseringen på Dåva 1, då denna inta kan ta emot det extra avloppsflödet.  

Ett alternativ är att skicka kondensatet tillbaks till reningsverket på Ön, vilket kräver att en 

avloppsledning har utrymme nog och att UMEVA vill ta emot kondensatflödet. Det har under 

projektet inte utretts om detta är möjligt. Mängden som skulle behöva hanteras är ca 1-2 m3/h 

beroende på torkstorlek och modell, mindre om slammet bara torkas till 70 % TS, men om 

trumtorken med quench installeras kommer flödet spädas av vatten och bli något större under 

perioder.  

Om avloppsflödet inte kan skickas till reningsverket finns även möjligheten att installera en separat 

rening för detta. Det har under projektet inte utretts hur omfattande reningen skulle behöva vara.  

8.6 Fortsatt arbete 

De delar som behöver utredas närmare för att hitta lämpligaste lösningen och närmare bedöma dess 

möjlighet till lönsamhet är följande 

Frågor som kan vara intressanta att utreda vidare för att bedöma potentialen för slamtorkning med 

förbränning som följd listas nedan. 

 Hur mycket billigare det blir om slammet torkas till 70 % TS. 

 Hur slammet ska förbrännas. Vilken panna och om det ska sameldas med annat bränsle, följt 

av mer specifik beräkning av den nyttiga värmen som slammet kan ge. 

 Beräkna värdet på fosforn i slammet och eventuella kostnader kring en återvinningsprocess 

(transport av aska, utvinning av fosfor, etc.) samt utreda om den valda förbränningsmetoden 

för slammet ger en aska som lämpar sig för återvinning.  

 Hur stora slammängder torken ska anpassas för.  

 Kan trumtorken vara en bättre tork om ånga efter turbinen används som värmekälla 

 Var slammet ska torkas, då detta påverkar transportkostnader  

 Noggrannare utredning av vad det kostar idag att ta hand om det rötade slammet, vilka 

kostnader som kvarstår om deponitäckning ersätts av torkning och vad som kan anses vara 

en acceptabel kostnad för UMEVA. 
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9 Slutsatser 

Det går inte från detta projekt att säga vilken torklösning som är lämpligast då det kvarstår att utreda 

en del kostnader kring torkarna.  

Men för helårsscenariot med bandtorken skulle det räcka att UMEVA bidrar med 100 kr/ton våtvikt 

och att värmen man får från förbränning av slammet ger ca 180 kr/MWh, för att man ska täcka 

lönsamhetskravet. Detta baseras på kostnaden för att torka dagens slammängder till 90 % TS och om 

slammet istället torkas till exempelvis 70 % TS kommer intäktskravet minska. Dock medför en 

minskad torrhalt att värmeförlusten för att ånga bort kvarvarande vatten ökar. Dessa förluster har 

inte tagits med i siffrorna ovan, som därför förutsätter att slammet förbränns i en panna som 

kondenserar vattenångan och kan nyttja den värmen. 

Med en ökande slamproduktion i framtiden så skulle det vara lämpligt att anpassa torken för större 

slammängder än vad som idag produceras. Att större mängder slam torkas skulle medföra att 

intäktskravet för slamtorken minskar. För dubbla slammängden så visar resultatet en minskning av 

intäktskravet som motsvarar att UMEVA betalar 100 kr/ton våtvikt och att värmen ger in intäkt på 

132 kr/MWh (med 80 % verkningsgrad på pannan och rökgaskondensering). Vilka slammängder som 

verkligen kommer torkas behöver dock fastställas då en större tork bara blir billigare om 

slammängderna faktiskt uppnås. 

Det kvarstår att utreda var slammet lämpligast kan förbrännas och om det är rimligt att intäkten för 

värme, som slammet behöver för lönsam torkning, kan uppnås.  

Slamtorkning kan inte ses som en lämplig metod för att bättre utnyttja överskottsvärmen, då endast 

en liten del av överskottet kan användas av en tork. Att installera en större tork, som torkar samma 

slammängd under en kortare tid, skulle innebära att mer av överskottet kan användas, men detta 

skulle även öka investeringskostnaden och försvåra lönsamheten.  

Det rimligaste vore därför att anpassa torken till helårsdrift och närmare utreda hur minskad torrhalt 

påverkar intäktskravet för att hitta den bästa lösningen.  
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Bilaga 1 – Värme till tork 
Beräkningarna för hur värmebehovet för en eventuell tork kan täckas har utförts i Excel med OM-

funktioner och kapslade OM-funktioner. Det senare innebär att OM-funktioner har placerats i 

varandra så att ett villkor först prövas och om det är sant returneras ett svar, är det falskt så påbörjas 

nästa OM-funktion som kollar om ett annat villkor är uppfyllt och så vidare. 

För halvårsscenariot, när torken ska drivas mellan 1 april och 30 september, har följande 

tillvägagångssätt använts. 

Beräkningar halvår 

Data för värmeproduktion och bortkyld värme under åren 2012 och 2013 ställdes upp i kolumner 

med ett värde på producerad/kyld effekt i MW för varje timme. För detta scenario användes endast 

värme från tidigare bortkyld överproduktion, rökgaskondensering eller värmepump på Dåva 1 samt 

ökad last på Dåva 2. Vardera av dessa fyra värmekällor fick en kolumn där en OM-funktion 

kontrollerade om värme kunde tas från den källan genom att jämföra motsvarande värde i 

produktionsdata med villkor enligt Tabell 9. 

Tabell 9. Utformning av logiska test samt svarsvärden för OM-funktionerna som kontrollerar billigast tillgängliga värme 

under halvårsscenariot.  

Kolumnnamn/värmeslag Logiska test i OM-funktion Svar om 

sant 

Svar om 

falskt 

Bortkylt/Bortkyld värme Bortkyld värme >0,5 MW 1 0 

P8 rgk/Rökgaskondensering Dåva 

1 

Turbin P8 >28 MW  

P8 rgk <0,01 

1 0 

P9/Ökad last Dåva 2 P9 > 35 MW  

P9 < 90 MW 

1 0 

VP P8/Värmepump P8 Turbin P8 >28MW och 

P8 rgk >0,01 och 

VP P8 <0,01 

1 0 

De logiska testen som använts för att kontrollera vilken som är den billigaste tillgängliga värmekällan för 

stunden samt svarsvärden som returneras för de olika värmekällorna. Gränsen på 0,5 MW för kylningen har 

valts för att värmen ska kunna användas till torkning och gränserna på 0,01 har använts eftersom 

produktionsdatat ibland har låga värden där det borde vara 0. 

I en annan kolumn kontrollerades sedan vilket värmeslag som var det billigaste genom kapslade 

OM-funktioner som först kontrollerade om kolumnen för ”bortkylt” hade värdet 1 och i så fall 

returnerade ”kyl” om värdet var noll kontrollerades värdet i kolumnerna ”P8 rgk”, ”P9” och ”VP P8”, i 

den ordningen.  

Slutligen summerades antalet timmar som varje värmeslag var det billigaste tillgängliga under 

perioden april-september. Antalet timmar användes för att bestämma driftkostnaden. 
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Beräkningar helår 

För helårsscenariot användes värden från halvårsscenariot som utgångspunkt så att värme under 

perioden april-september togs från samma värmekälla oavsett scenario. Under resterande del av året 

antogs värmen komma från dyraste anläggningen i drift. 

För att bestämma från vilken anläggning värmen skulle tas användes kapslade OM-funktioner som 

kollade om överskottsvärme, rökgaskondensering Dåva 1 eller värmepump Dåva 1 hade använts i 

halvårsscenariot och om inte kontrollerade de vilken den dytraste anläggningen i drift var genom 

kontrollera de logiska testen i Tabell 10. 

Tabell 10. Utformning av logiska test samt svarsvärden för OM-funktionerna som kontrollerar dyraste anläggning i drift 

värmeslag Logiskt test i OM-funktion Svar om sant 

Oljepannor Tot. Olja>0,01 MW Olja 

Elpannor Tot. El>0,01 MW El 

Röbäck Röbäck>0,01 Röbäck 

P6 P6>0,01 P6 

Graniten Graniten>0,01 Graniten 

P8 VP P8 VP>0,01 P8 VP 

P7 P7>0,01 P7 

P9 med rgk P9 rgk>0,01 P9 rgk 

P9 utan rgk P9 tot>0,01 P9 

resterande Värde om övriga test ger sant fel 

De logiska testen som använts för att kontrollera vilken den dyraste anläggningen i drift är samt svarsvärden 

som returneras för de olika värmekällorna. Gränsen på 0,01 har använts eftersom produktionsdatat ibland har 

låga värden där det borde vara 0 och svarsvärdet ”fel” innebär att ingen värme kan tas till torken. 

På samma sätt som i halvårsscenariot sammanställdes vilken värmekälla som användes vid varje 

timvärde och utifrån detta summerades antalet timmar som varje värmekälla användes till torken.  
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Bilaga 2 
Intäktskravet för slamtorkning om investeringskostnaderna ökats med 20 %. 

   Bandtork Trumtork 

Scenario Driftperiod Slammängd kr/ton TS kr/ton våtvikt kr/ton TS kr/ton våtvikt 

1 helår enkel 793 256 664 214 

2 helår dubbel 659 212 435 140 

3 halvår enkel 1253 404 1256 405 

4 halvår dubbel 968 312 802 258 

 

 


