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Sammanfattning 
I detta examensarbete har två anläggningar inom Robertsfors kommuns avloppsvatten nät undersökts. 

Anläggningarna är en avloppspumpstation och ett reningsverk. Pumpstationen, som ligger i Bygdeå, 

har anmärkts sig genom att ha väldigt korta gångtider och många start- och stoppunkter. 

Reningsverket som ligger i Dalkarlså har en onormalt hög energianvändning. Energitillförseln består 

helt av el. Någon statistik över hur mycket el som behövs till uppvärmning respektive reningsprocess 

finns inte, förutom byggnadens totala energianvändning. 

Driftsituationen på pumpstationen i Bygdeå undersöktes. Förslag på åtgärder utifrån undersökt 

driftsituation föreslogs och utvärderades. Gällande reningsverket gjordes en undersökning angående 

vart energibehoven finns i reningsanläggningen. 

Pumpstationens drift undersöktes genom att mäta upp pumpens flöde och tillrinningen till 

pumpstationen. Antal tillslag noterades för att sedan utvärderas. 

Reningsverkets nuläge undersöktes genom att studera märkeffekter och drifttider över den tekniska 

utrustningen i anläggningen. Värmebehovet beräknades med gradtimmemetoden för att sedan jämföras 

med specificerade el fakturor. Under uppdragstiden hittades olika effektförluster och åtgärder. 

Exempel på effektförluster utöver de vanliga byggnadsförlusterna var värmeförluster som uppstår när 

reningsbassänger, innehållande kallt avloppsvatten, finns i byggnaden. Många andra värmeförluster 

berodde på bland annat av avsaknad av värmeåtervinning av ventilationen.  

Ett åtgärdsförslag till pumpstationen var att montera ytterligare en pump som kan variera pumpflöden 

för att på så sätt optimera energianvändningen. 

Åtgärder som föreslogs gällande reningsverket var bland annat: ombyggnation av reningshallens tak, 

montera ventilation med värmeåtervinning och att tillämpa två värmepumpar i reningshallen. 

Ekonomisk utredning gjordes sedan på två ventilationslösningar och ett luftvärmepumpsalternativ.  

Resultaten av undersökningarna visade att pumparna i pumpstationen arbetar enligt vedertagna 

pumpkrav enligt pumptillverkare. Förslaget med en variabel avloppspump ansågs inte vara tillräckligt 

tillämpningsbart. Gällande reningsverket kan det finnas ekonomiska vinster i att montera 

luftvärmepumpar i reningshallen och byta ventilationssystem av en viss typ. 
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Abstract 
In this thesis it has been made an energy investigation about two wastewater facilities. These facilities 

are connected to the sewerage system of Robertsfors. The facilities are a wastewater pumping station 

and a wastewater treatment plant. The pumping station, located in Bygdeå, has been pointed out by 

having very short running times and many starting and stopping points. The treatment plant, located in 

Dalkarlså, has high energy requirements. The energy demand consists entirely of electricity. Any 

statistics on how much electricity needed for heating and purification process does not exist, except for 

the building's total energy demand. 

The operating situation has been investigated and the results evaluated. Suggestions have to be done if 

the operational situation deviates from standards. Regarding the treatment plant, a survey about the 

energy needs has been conducted.  

The operation of the pumping station has been explored by measuring the pump flow and the inflow to 

the pump station. Number of starting points has been listed in order to be evaluated. 

Treatment plant operation plan has been established by examining the power ratings and operating 

times of equipment inside the plant. The heat demands is calculated by “gradtimmemetoden” and then 

compared with the specified electricity bills. During this time of investigation, it has been found many 

power losses and solutions consider these losses. Examples of power losses in addition to the usual 

building losses were heat losses that occur when purification ponds containing cold water is available 

into the building. Many heat losses were due to, among other things, the lack of heat recovery 

ventilation. 

A suggestion for the pumping station was to install one more pump which can vary the pump flow. 

This would mean that the energy loss would decrease for the pump station.  

Examples of suggestions regarding the water treatment facility were: reconstruction of the roof of the 

purification hall, installing ventilation with heat recovery and applying two heat pumps in purification 

hall. Economic evaluations have been done regarding two different ventilation suggestions and an air 

source heat pump suggestion. 

The result of the investigation indicates that the sewage pumps operate in a normal manner, according 

to the pump manufacturer. A suggestion that reduces the number of pump starts is established but it 

seems that it is not workable. Regarding the treatment plant, there may be economic benefits to: 

installing heat pumps in the purification hall and replace the ventilation system of a certain type. 
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Förklaringar 
 

Aerotemper Aerotemper innehåller en värmeslinga som antingen värms av el eller 

annan värmebärare. Det finns en fläkt som blåser ut och sprider värmen 

ut till utrymmet där aerotempern befinner sig. 

Bräddning Bräddning innebär att vattnet leds förbi stationen, normalt till en 

intilliggande vattendrag. 

COP-faktor Coefficient Of Performance, hur mycket värmeenergi som genereras per 

enhet tillförd energi. 

Direktfällningsverk I direktfällningsverk tillsätts kemikalier som binder fosfater och mindre 

partiklar och bildar flockar. Flockarna sjunker till botten i 

reningsbassängerna och kan separeras från vattnet. 

Friströmshjul Speciellt konstruerat pumphjul som kan pumpa större fraktioner än 

konventionella vattenpumpar. Används oftast vid pumpning av 

avloppsvatten. 

Fällningsmediet Det är kemikalietillsatsen som tillsätts för att framställa flockar. 

Vanligtvis används aluminium- eller järnsalter. Tidigare användes ofta 

kalk för detta.  

Inflation Enkelt förklarat betyder inflation att pengar minskar i värde under 

tidensgång. 

Kalkylränta Det är den räntesats som olika företag använder sig av att föra att 

jämföra olika investeringsalternativ. Storleken beror på vilken 

avkastning företaget har för olika andra sparalternativ. Real kalkylränta 

är kalkylränta – inflation. 

pe Personekvivalent. En pe motsvarar den mängd vatten och organisk 

förorening som en person avger schablonmässigt under ett dygn. Det 

motsvarar 70 g BOD7/dygn och 200 liter vatten/dygn. BOD7 är den 

mängd syre löst i vatten som förbrukas vid biologisk nedbrytning av de 

organiska ämnena under 7 dygn. Biokemisk syreförbrukning anges i 

milligram syrgas per liter och utgör ett inexakt mått på förekomst av 

organiska föroreningar och bakterier. (Naturvårdsverket, 2010) 

Recipient  Ett större vattendrag som tar emot renat avloppsvatten 

Våt temperatur Våt temperatur är den lägsta temperatur som kan uppnås med 

avdunstningskylning, då relativ luftfuktighet är 100 %. 
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1. Inledning 
 

Robertsfors är en kommun som ligger i Västerbottens län, mellan Skellefteå- och Umeå kommun. 

Kommunen har ca 6700 invånare varav ca 2000 bor i Robertsfors tätort. Robertsfors kommun har fem 

stycken avloppreningsverk. Ett av dessa verk är Dalkarlså avloppsreningsverk. Till detta reningsverk 

är det i dagsläget drygt 600 personer anslutna. Anläggningen har besiktats och det har bedömts att 

verket har väldigt hög energianvändning. Energitillförseln sker med elenergi som både värmer 

reningsverket och driver reningsprocessen.  

Avloppsvattnet som når reningsverket i Dalkarlså distribueras bland annat via en pumpstation som 

ligger i Bygdeå. Pumparnas driftsförhållanden har ifrågasatts av maskinisten som sköter 

pumpstationen. Det som har observerats vid denna pumpstation är att pumparna har många 

startpunkter per dygn vilket kan kännas onormalt. Byggnaden där pumparna arbetar värms upp, på 

samma sätt som reningsverket, av el. 

 

1.1 Bakgrund 
Vatten är jordens viktigaste livsmedel och är i sig grunden till att det finns liv på jorden. Denna resurs 

måste förvaltas väl för att det i fortsättningen skall finnas god tillgång till vatten. I dagsläget är ca 90 

% av Sveriges befolkning anslutna till något kommunalt avloppsreningsverk. Totalt i landet finns det 

ca 1700 stycken reningsverk varav de 470 största verken i landet renar ca 1,2 miljarder kubikmeter 

vatten årligen. Eftersom det är väldigt höga kvantiteter som renas krävs det mycket energi till detta för 

att reningsprocessen kan upprätthållas. Exempel på energikrävande moment är t.ex. distribution av 

vatten. Detta kräver mycket pumparbete då höga volymer skall förflyttas (Svenskt vatten, 2014). 

Många av dessa reningsverk är byggda under senare delen av 1900-talet. Efter oljekrisen på 70-talet är 

vi mer restriktiva med energianvändningen. Detta innebär att både reningsprocesserna och byggnader, 

där processerna bedrivs, är utformade på ett mer energieffektivt sätt än innan oljekrisen. Isoleringar 

förbättrades men framförallt förbättrades ventilationen på byggnaderna. Mycket har hänt gällande 

energieffektiviserande system de senaste åren vilket medför att många befintliga anläggningar kan 

förbättras på många punkter. För att kunna bedöma om en anläggning är tillräckligt energieffektivt 

eller inte måste det undersökas på en grundlig nivå. Energianvändningen måste delas upp i två delar, 

en del för processen och en del för själva byggnaden där processen pågår. 

 

  



2 

 

1.2 Syfte 
Genom kontakt med Robertsfors kommun och min handledare Johan Hedlund har jag fått i uppdrag att 

ta reda på varför detta reningsverk har så hög energianvändning och om pumpstationen i Bygdeå 

arbetar på ett tillfredställande sätt. Kommunen vill gärna ha förslag på vilka rimliga åtgärder som kan 

göras för att minska energianvändningen till verket. Finns det rimliga energieffektiviserande åtgärder 

för detta reningsverk kan dessa åtgärder med stor sannolikhet utföras på liknande reningsverk. 

Projektet är mitt examensarbete om 15 högskolepoäng och den sista delen i min utbildning som 

högskoleingenjör i energiteknik. 

Projektets syfte är att reda ut vart den tillförda energin till avloppsverket i Dalkarlså tar vägen samt ge 

förslag på hur behovet av köpt energi kan minskas. Utöver detta skall tillhörande pumpstations 

driftförhållande undersökas huruvida pumpstationen arbetar på ett tillfredställande sätt. Det 

övergripande syftet för Robertsfors kommun är att minska sina kostnader för att rena och distribuera 

avloppsvattnet inom kommunen. Detta genom att förbruka så lite köpt energi som möjligt. 

 

1.3 Mål 
Målet med mitt arbete är att ta reda på hur mycket energi som åtgår till reningsverkets process och hur 

mycket som åtgår till att värma byggnaden där processen sker. När detta är gjort skall förslag på 

förbättringar ges för att minska denna energianvändning både på reningsverket och på pumpstationen. 

Ekonomiskakalkyler skall göras över de förslag som bidrar till de största positiva förändringarna 

gällande energianvändning. 

 

1.4 Avgränsningar 
På grund av begränsad tid kan inte mätningar och undersökningar göras under en längre perioder. De 

mätningar som har gjorts får istället antas representera nuläget på verksamheten. Andra förenklingar 

som har gjort är att bortse från fuktenspåverkan på isoleringsmaterial och i vilken grad solstrålningen 

påverkar värmebehovet. Fler approximationer presenteras i rapportens löpande text. 
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1.5 Beskrivning av anläggningar 

1.5.1 Pumpstationen i Bygdeå 

Via kommunens avloppsnät når avloppsvattnet stationen med självfallsledning. Pumpstationen i 

Bygdeå är av fabrikatet WÅGE, som hade som speciallitet att göra prefabricerade pumpstationer. 

Dessa pumpstationer kommer helt färdiga och det enda som ansluts är avloppsrör, färskvattenrör och 

el. Storleken är 1800 och det motsvarar diametern på pumpsumpen. En ritning på stationen kan ses i 

bilaga 1. WÅGE är numera uppköpta av pumptillverkaren Grundfos. 

Pumpsumpen i Bygdeå innehåller två stycken avloppspumpar som trycksätter vattnet och spolar 

vattnet vidare till reningsverket. En bild hur pumparna är uppställda kan ses i figur 1. Modellen på 

pumparna är ABS AFP 1043 M70/2. Märkeffekten är 8,37 kW. Pumparna är utrustade med 

friströmshjul
1
. I pumpstationen i Bygdeå startas pumparna varannan gång och går tills den lägre 

nivåvippan
2
 stoppar pumpen. Pumpstationen besöks sporadiskt för att kontrollera driftförhållandena, 

antal pumptimmar och tillslag dokumenteras vid dessa tillfällen. Metod för att mäta flödet genom 

stationen saknas. 

 

Figur 1. Här visas hur pumpsumpen i Bygdeå är konstruerad. Avloppspumparna sitter monterade 

under vattenytan och styrs med nivåvippor. Pumpsumpar med två pumpar innehåller vanligtvis fyra 

vippor. Bildkälla: (ITT Water & Wastewater AB, 2014). 

Styrsystemet räknar pumparnas drifttider och antal starttillslag. Systemet har även en larmfunktion 

som endast lokalt indikerar fel på pumparna. Pumpstationsbyggnaden värms upp av en elradiator och 

ventileras med självdrag. När stationens belysning tänds, startar en ventilationsfläkt som ventilerar 

luften ytterligare i byggnaden. 

Pumpöverbyggnaden innehåller utrystning för att kunna serva pumparna och för att kunna tvätta sig. 

För en överblick av pumpstationen ser ut, se bilaga 2. 

 

                                                      

1
 Se förklaringar 

2
 För förklaring se teoriavsnitt 2.1 
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1.5.2 Reningsverket i Dalkarlså 

Anläggningen byggdes 1987 och har Dalkarlsån som recipient
1
. Reningsverket har en area på ca 155 

m
2
. Reningshallens area är ca 70 m

2
 och har en fulltakhöjd på ca 5 m. Förutom reningshallen finns ett 

maskinrum/provtagningslabb på ca 8 m
2
, en verkstad/garage på ca 36 m

2
 och ett personalutrymme på 

ca 41 m
2
. Personalutrymmet har en takhöjd på 2,4 m de övriga delar har en takhöjd på 2,7 m. Till 

reningshallen finns en kalksilo monterad som sticker upp genom taket. Silon har en höjd på ca 8,5 m 

och har en volym på 30 m
3
. För att få en överblick av hur verkets planlösning ser ut se figur 2. 

 

Figur 2. Här visas en planvy över reningsverket och dess maskinella utrustning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 Se förklaringar 

1. Avloppspumpar som pumpar vatten från 

vattenmagasin.  

2. Renskomprimator där grovrens sorteras bort.  

3. Blandningsbassäng där fällningsmedlet
1
 

tillsätts.  

4. Blåsmaskin som blandar vattnet.  

5. Tank för fällningsmedel
1
 som doseras till 

blandningsbassäng.  

6. Flockningsbassäng med omrörare. 

7. Sedimenteringsbassänger där tyngre flockar sjunker 

till botten.  

8. Sedimenteringsomrörare.  

9. Utlopp till Dalkarlsån där flödesmätning sker. 

10. Mammut-pump som pumpar slam från 

sedimenteringsbassängerna.  

11. Slamförråd där slammet samlas för vidare 

transport till Robertsfors.  

12. Torrens som separeras samlas i sopkärl för vidare 

transport till Dåvamyran. 
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I maskinrummet/labbet finns manöverutrustning och provtagningsutrustning. På manöverpanelen kan 

driftsinformation och eventuella larmindikeringar avläsas. Kyl- och frysskåp finns installerad i labbet 

för att förvara provtagningar. Driftsinformation dokumenteras och sammanställs i driftsrapporter. 

Verkstaden som också kan fungera som garage har utrustning för att kunna serva reningsverket och 

förvara reservdelar till maskineriet. 

Personalutrymmet är utrustat med omklädningsrum, WC, duschar och ett fikarum. I fikarummet finns 

ett enklare pentry. Utrymmet innefattar också en kontorsdel där driftinformation och specifikationer 

över verket finns arkiverade. 

Uppvärmning sker med elradiatorer och inbyggda värmarbatterier i ventilationssystemet. Även en 

mobil aerotemper
1
, med en värmeeffekt på 5 kW, finns installerad för ytterligare värmeeffekt. 

Specifika effekter över radiatorer finns i bilaga 4. 

Ventilationssystemet består av mekanisk till och frånluft, ingen värmeåtervinning sker. Ett 

tilluftsaggregat finns i reningshallen, ”TA1”, och ytterligare ett i verkstadsdelen, ”TA2”. Båda har 

inbyggda värmebatterier. Frånluft sker med tre stycken takmonterade avluftsfläktar. Frånluftsfläkt, 

”FF1” går kontinuerligt och ventilerar reningshallen. Normalt går de båda 

tilluftsventilationsaggregaten, ”TA1” och ”TA2” också kontinuerligt. Den andra frånluftsfläkten, 

”FF2” är sammankopplat med ”TA1” och går endast när någon av avloppspumparna startar eller om 

ventilationen forceras. Forcering startar genom att vrida på en timer i reningshallen. Den tredje 

frånluftsfläkten ”FF3” går när ”TA2” är i drift eller då forcering i personaldel sker via en timer där. 

Flöden på till och frånluft kan återses i bilaga 4. 

Det finns även ett luftavfuktningsaggregat monterat för att avfukta luften i reningshallen. Detta 

aggregat samt ventilationsfläktarna är kopplade till en ställbar hygrometer för att kunna reglera 

maximal relativluftfuktighet. Fabrikatet på luftavfuktningsaggregatet är Aridus och ska enligt 

tillverkaren avfukta 1000 g/h vid 16°C och 80 % relativfuktighet. Den elektriska effekten på 

aggregatet skall då ligga på ca 700 W. För att bereda varmvatten till personhygienen finns en elektrisk 

varmvattenberedare installerad i personaldelen. 

Reningsverket i Dalkarlså är dimensionerat för 800 pe
1
 med en tillrinning av ca 28 m3/h, baserat på att 

spillvattenmängden fördelas under 14 h/dygn. Närmare genomgång av processer finns i teoriavsnittet.  

Avloppsvatten från orten Bygdeå uppsamlas i en samlingsbrunn via pumpstationen som tidigare 

nämnts. Till samlingsbrunnen ansluter även en självfallsledning från orten Dalkarlså. Således kommer 

avloppsvattnet till reningsverket från två håll varar den största volymen kommer ifrån Bygdeå.  
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2. Teori 

2.1 Pumpstationen i Bygdeå 
När det inte finns förutsättningar för självfall till avloppsverk måste vattnet pumpas dit, detta görs via 

en pumpstation. Vattnet från Bygdeå samhälle rinner via självfallsledning till pumpstationen där 

vattnet samlas i stationens pumpsump. Över pumpsumpen kan det finnas en överbyggnad som skyddar 

pumparnas styrsystem samt eventuell annan utrustning för service.  

Avloppsvattnet i Bygdeå består av spillvatten från hushåll samt av dagvatten. Dagvatten är regnvatten 

och/eller vatten som uppstår vid exempelvis snösmältning. Spillvatten är det vatten som spolas ut från 

toaletter, duschar eller efter disk och tvätt. 

Figur 1, sid 3 visar principen på Bygdeås pumpsump. Pumparna är kraftigt konstruerade och är 

dimensionerade utifrån uppskattat tillflöde. När dimensionering görs brukar det vanligtvis ske med 

personekvivalenter, pe. När vattnet fyller sumpen till en viss nivå startas en av pumparna via 

nivåregulatorer, exempelvis nivåvippor. Figur 1 visar hur vipporna kan vara placerade i sumpen. 

Vipporna innehåller flöten som tippar när vattennivån höjs. När vippan tippar startar pumpen och när 

vippan bli rak stannar pumpen. Ifall tillflöden till pumpsumpen skulle vara väldigt högt finns det en 

övre nivåvippa också för att starta båda pumparna samtidigt. Skulle inte pumpkapaciteten vara 

tillräcklig eller ifall pumparna skulle få haveri bräddas vattnet. Pumparna har varsin backventil för att 

förhindra att vattnet bara pumpar runt när en pump i taget är i drift. En manometer redovisar vilket 

rådande tryck som finns i vattenledningen efter pumparna.  

 

2.2 Processbeskrivning, reningsverket i Dalkarlså 
Figur 3, sid 7 visar ett blockschema över denna reningsprocess. Från samlingsbrunnen vid verket leds 

avloppsvattnet in i avloppsreningsverket till en pumpanläggning där det lyfts till en 

grovrensutrustning. Där avskiljs större fasta föroreningar från vattnet. I anläggningen i Dalkarlså 

används en så kallad rensskruv. I rensskruven fastnar grövre föroreningar när vattnet rinner igenom 

skruvutrustningen. Avskilt rens avvattnas av grovrensskruven och samlas upp i ett sopkärl. Det 

torkade renset skickas med de kommunala soporna för förbränning i Dåvamyran fjärrvärmeverk. 

Reningsskruven arbetar automatiskt och är installerad 2010. Bräddning
1
 sker till Dalkarlsån. Det 

mekaniskt renade vattnet passerar därefter de kemiska reningsstegen. 

Reningsverk av typen kemisk direktfällning tillsätter kemikalier för att rena vattnet. Ursprungligen 

konstruerades verket, som är ett direktfällningsverk
1
, för fällning med kalk men har under senare år 

gått över till fällning med aluminium. Fällningsmediet
1
 är i flytandeform och heter ”Ekoflock 91”. 

Kemikalierna doseras och tillsätts automatiskt i en blandningsbassäng. Blandningen sker i detta verk 

med en blåsmaskin som kontinuerligt blåser luft ner i avloppsvattnet och blandar fällningskemikalien. 

I de efterföljande flockningsbassängerna byggs större flockar upp. I flockningsbassängerna rörs vattnet 

om för att inte slamma igen. I detta reningsverk finns två flockningsbassänger med varsin 

flockningsomrörare som blandar om vattnet kontinuerligt. 
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Efter flockningsbassängerna leds vattnet till sedimenteringsbassängerna där sedimentet, kemslammet, 

sjunker till bassängernas botten. Bottenskrapor samlar ihop sedimentet som sedan pumpas över till ett 

slamförråd. Pumpningen sker med mammutpumpar som suger upp slammet och leder det vidare till 

slamförrådet. Även det lättare ytslammet leds till anläggningens slamförråd. I Dalkarlså reningsverk 

finns två sedimenteringsbassänger där sedimentering sker parallellt med varandra. Det finns två 

mammutpumpar som arbetar enligt ett tidssatt schema. Till respektive sedimenteringsbassäng finns 

varsin slamskrapa. När vattnet är avsedimenterat är vattnet ej grumligt längre och anses som rent. 

Automatisk provtagningsutrustning finns i samband med in- och utloppet. Vattnet passerar en optisk 

flödesmätare innan det lämnar verket och leds ut till Dalkarlsån. 

Slamförrådet som även dessa är två till antalet har varsin slampump monterade. Det ena lagret fylls 

innan fyllning av det andra lagret påbörjas. Slamförråden töms till en slambil som transporterar 

slammet till det större reningsverket i Robertsfors för vidare behandling genom avvattning. 

 

Figur 3 Här visas ett flödesschema hur vattnet går genom olika processdelar i reningsverket. 
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2.3 Klimatskalet i Dalkarlså 
Förutom att hålla upp byggnadens konstruktion skall klimatskalet skydda inomhusmiljön och den 

utrustning som finns i byggnaden mot uteklimatets påverkningar. Dessutom har klimatskalet till 

uppgift att energihushållningen skall vara så god som möjligt gällande värmeenergin. En enkel 

genomgång av klimatskalet i Dalkarlså kommer att presenteras. Mer specifikt om hur de olika 

konstruktionerna är sammansatta och vilka material de består av redovisas i bilaga 6. 

 

2.3.1 Tak 

Taket i reningshallen i Dalkarlså är av typen varmtak. Som yttre skydd är taket plåtbelagt. Taket bärs 

upp av träreglar med mellanliggande mineralull. På insidan är en plastfolie applicerad och utanpå 

folien, inifrån, sitter träpanel fastspikat. 

Takkonstruktionen på övriga delar av byggnaden är av typen kalltak och har således en kallvind 

ovanför innertakets isolering. Isoleringen är av minerallull och håller god tjocklek. 

2.3.2 Fasadväggar 

Ytterväggarna består av vanliga träregelväggar med mellanliggande minerallullsisolering. CC-måttet 

mellan reglarna är 60 cm, vilket är en vanlig konstruktion av fasadvägger. Ytterfasaden består av målat 

trä. Innanför ytterfasaden finns en vindstoppande träfiberskiva som gör så att huset blir tätare. På 

insidan finns fuktstoppande plastfolie och innerväggarna består av spontat trä eller gips. 

2.3.3 Dörrar & Fönster 

Fönsterna i Dalkarlsås reningsverk är av typen treglasfönster. De anses hålla god energiprestanda och 

ha ett U-värde på ca 1,8 W/m
2
K. Likaså bedöms anläggningens dörrar hålla god energiprestanda som 

inte utmärker sig nämnvärt för andra, liknande konstruktioner. Dörrarna antas ha ett U-värde på ca 1,7 

W/m
2
K.(Boverket, 2010). 

2.3.4 Grund 

Grundens viktigaste funktioner är att bära upp byggnadens stomme, hålla fukt och radon borta och i 

vissa fall bidra till husets isolering. Grundkonstruktionen i Dalkarlså är platta på mark. I plattan är de 

olika bassängerna gjutna. Plattan antas hålla motsvarande energiprestanda som liknande 

konstruktioner som byggdes under denna tidsperiod. Plattans U-värde antas ligga på ca 0,25 

W/m
2
K.(Boverket, 2010). 

2.3.5 Byggnadens tidskonstant 

På ett enkelt sätt kan det sägas att tidskonstanten beror på vilka material byggnaden består av och hur 

stort effektbehovet är. Tidskonstanten kan anges i timmar eller i vissa fall antal dygn vid tunga 

konstruktioner. Byggnaden för reningsverket har en vanlig konstruktion av lätt typ. Således är 

dygnstidskonstanten ca 24 h. Tyngre material lagrar värme bättre än lätta material. Tunga 

konstruktioner påverkas därför mindre av väderomslag och temperaturförändringar än lätta 

konstruktioner. En tidskonstant på 24 h talar om att husets temperaturförändring minskats med 63 % 

jämfört det ursprungliga värdet om ingen värmeenergi tillförs (Petersson, 2009).  
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2.4 Värmepumpar 
En värmepumpanläggning är ett system där man utnyttjar värmeenergi från en sval värmekälla och 

förflyttar denna värme till en källa som skall värmas upp. Dessa svala värmekällor kallas ibland för 

reservoarer.  

Den lägsta värmeeffekten som kan utvinnas av en värmepump är den samma som den tillförda 

effekten till kompressorn. Vanligtvis har värmepumpar en COP-faktor
1 
som är ca 3 till ca 4 gånger 

(vissa tillverkare anger ännu mer) större än den tillförda effekten. Det vill säga 1 kW tillfördeffekt 

omvandlas till värmeeffekt motsvarande 5 kW vid värmefaktor 5. Desto mindre skillnad det är mellan 

den svala och den varma temperaturen desto högre blir COP-faktorn
1
  (Warfinge & Dahlbom, 2010).  

En lättillgänglig reservoar är uteluften. Den kan användas via en värmepump både till att värma luft 

och värma vatten. Värmepumpar som värmer vatten kallas ofta ”luft/vatten-pumpar” och 

värmepumpar som värmer luft kallas ”luft/luft-värmepumpar”. Förångardelen placeras på utsidan och 

kondenseringsdelen placeras på insidan av huset.  

Det forskas kontinuerligt kring värmepumpar, i Sverige har det pågått och det pågår flera 

forskningsprojekt. Just nu forskas det kring förbättring och tillförlitlighet på villavärmepumpar, ett 

annat projekt är att driftoptimera och energieffektivisera värmepumpar (SP, 2014). Staten har satsat 

stora summor på forskning kring värmepumpar. Mellan 1975 till 2008 har staten satsat 200 miljoner 

kronor på forskning, detta med mycket bra utdelning både ekonomiskt och energitekniskt. Denna 

pengasatsning har motsvarat ca 1 % av den totala ekonomiska satsningen på forskning inom 

energisektorn (Energimyndigheten, 2009). 

 

2.5 Beräkningsteori för värmeförluster 
När temperaturen i anläggningen är konstant är balansen mellan tillförd- och bortfördeffekt i våg. De 

viktigaste delarna i en byggnads värmebalans gällande förlusterna är transmissionsförluster, 

ventilationsförluster och infiltrationsförluster. Förluster kan även vara av andra karaktärer. Innehåller 

byggnaden bassänger med vatten har dessa bassänger energiförluster som måste övervinnas av 

värmetillförseln. I den andra balansskålen ligger tillförd värmeeffekt. Tillfördeffekt kan tillföras i form 

av solinstrålning, internt genererad värme och/eller från värmesystemet (Soleimani-Mohseni, 

Bäckström, & Eklund, 2014). 

2.5.1 Transmissionsförluster 

Olika konstruktioner i Dalkarlså har olika U-värden. Detta värde beror i sin tur på materialet som 

väggen består av samt hur den är dimensionerad. Olika material har olika λ-värden, detta är ett värde 

som visar hur stor värmegenomgången är i materialet. Många λ-värden finns framtagna och ska ses 

som tabellvärden. Några λ-värden finns tabulerade i bilaga 5. Består konstruktionen, exempelvis 

reningshallens tak, av homogena material kan U-värden räknas med ekvation 1 som finns på nästa 

sida. Till detta behövs värmeövergångskoefficienter, α, på båda sidor av undersökt konstruktion samt 

information om tjocklek och värmeövergångstalet för specifikt material som ingår i konstruktionen. 

Dimensioner av olika konstruktioner i Dalkarlså kan ses i bilaga 6. 
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Byggnadsdelarna i Dalkarlså, exempelvis en vägg, består av flera icke homogena skikt. Då finns det 

några olika metoder att räkna fram ett totalt U-värde. En metod är λ-metoden, denna metod bygger på 

att λ-värdets storlek viktas utifrån hur stor del av en yta som består av respektive material. Viktningen 

görs utifrån hur stor del av ytan som består av ett specifikt material, divideras för hela området som 

utgör hela konstruktionen. Viktningen förs med ekvation 2. När dessa beräknade λ-värden är 

undersökta räknas U-värdet för konstruktionen fram enligt ekvation 1 på liknande sätt som om 

konstruktionen består av homogena skikt (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014). 
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För att beräkna de specifika transmissionsförlusterna genom olika byggnadsdelar som ingår i 

reningsverket används de beräknade U-värdena tillsammans med ytan på konstruktionen. De specifika 

värmeflödena beräknas för byggnadens tak, golv, väggar samt fönster och dörrar. Detta görs enligt 

ekvation 3. Ekvationen anger värmeflödet genom en yttervägg, för att beräkna värmeflödet på andra 

delar av byggnaden görs detta på motsvarande sätt (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014). 

                                       ⁄       
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] 

 

Samtliga specifika transmissionsförluster för hela reningsverket kan sedan räknas samman enligt 

ekvation 4. En approximation som kan användas är att linjära köldbryggor ligger normalt på ca 5 % av 

det totala transmissionsförlustvärdet (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014). 

                                                                          ⁄       

                                                  

                                                     

                                                                   

                                                                           

 

2.5.2 Ventilationsförluster 

Reningsverkets ursprungliga ventilation saknar värmeåtervinning. Då ventileras varm frånluft ut ur 

byggnaden som avluft via fläktar. Kall uteluft blir till tilluft på liknande sätt om inte uppvärmning av 

tilluften sker. Den specifika ventilationsvärmeförlusten beräknas med ekvation 5. Densiteten på 

ventilerad luft kan antas till 1,2 kg/m
3
 och cp kan antas som 1 

  

     
 (Warfinge & Dahlbom, 2010). 
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Skulle ventilationen i reningsverket bestå av ett aggregat med värmeåtervinning anger tillverkaren av 

ventilationsaggregatet vilken årsenergiverkningsgrad återvinningen har. Finns denna tillgänglig kan 

det specifika ventilationsförlusten beräknas med ekvation 6. (Warfinge & Dahlbom, 2010). 

     ̇                    ⁄       
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2.5.3 Infiltrationsförluster 

Detta är värmeläckage som sker genom klimatskalet som gör att uteluft läcker in och rumsluften läcker 

ut. Läckaget kan bero på byggnadens konstruktion eller att till exempel tätningslister runt fönster och 

dörrar har otillräcklig tätningsverkan.  

Eftersom det är svårbedömt hur stort detta läckage är, bedöms luftläckaget i Dalkarlså till ca 0,1 

oms/h. Detta är ett vedertaget värde som ofta används för konstruktioner byggda under denna 

tidsperiod(Petersson, 2009). Den specifika infiltrationsvärmeförlusten beräknas enligt ekvation 7 

(Warfinge & Dahlbom, 2010). 
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2.5.4 Bassängförluster 

I reningsverket finns det bassänger i reningshallen där vattnet i bassängen håller en kallare temperatur 

än lokalens våta temperatur
1
. Under dessa förhållanden uppstår värmeförluster från lokalen till 

bassängen. Detta under förutsättning att lokalens och vattnets temperaturer hålls konstanta i stationärt 

tillstånd. Latent värme går från vattnet till luften då vattnet förångas i luften. Sensibelt värme går från 

luften till vattnet i bassängen under dessa förutsättningar. Med ekvation 8 kan nettoeffekten från 

reningshallen till bassängen beräknas (Soleimani-Mohseni, 2014). 

 ̇       ̇           ̇            ̇                    
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Strålning sker alltid från sedimenteringsbassängernas ytor till lokalens väggytor Strålningssambandet 

för ett litet objekt i en stor kavitet kan räknas med ekvation 9 (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & 

Eklund, Energiberäkningar EnBe, 2014).  
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De förluster som är av konvektivkaraktär anses vara av typen naturlig konvektion då 

sedimenteringsbassängen befinner sig inomhus och inte utsätts för vindpåverkan. De konvektiva 

förlusterna beräknas enligt ekvation 10 (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, Energiberäkningar 

EnBe, 2014). 
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För att beräkna latenteffekt från sedimenteringsbassängernas vatten till luften i reningshallen måste 

ångbildningsmassflödet beräknas. Detta görs genom att bestämma luftens absoluta fuktighet vid 

vattenytan samt i reningshallen där bassängerna befinner sig. Absolutfuktighet kan sedan bestämmas 

utifrån temperatur och relativ fuktighet, RF, med ett mollierdiagram som finns i bilaga 7. Vid 

vattenytan antas att lufttemperaturen är lika med vattnets temperatur samt att relativ fuktighet är 100 

%. Med dessa antaganden kan massflödet beräknas med ekvation 11 (Soleimani-Mohseni, Bäckström, 

& Eklund, Energiberäkningar EnBe, 2014). 
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När ångbildningsmassflödet har beräknats kan förångningsvärmeeffekten beräknas med ekvation 12 

(Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, Energiberäkningar EnBe, 2014). 

 ̇                      ̇                

 ̇                                       ⁄   

                                                   ⁄   

 

2.6 Beräkningsteori för luftfuktighet i reningshallen 
Den fuktighetshalt som finns i luften i reningshallen beror på hur fuktigt det är utomhus samt vilket 

fukttillskott som reningsprocessen inomhus skapar. Relativluftfuktighet inomhus bör inte ligga över ca 

40-50 % (Petersson, 2009). 

Genom att mäta fuktigheten inom- och utomhus samt undersöka ventilationens flöde till reningshallen 

kan fukttillskottet beräknas. Just denna metod tar inte hänsyn till att någon fukt absorberas någonstans 

i rummet. Om stationära förhållanden antas kan fukttillskottet undersökas med ekvation 13 (Petersson, 

2009). 
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2.7 Beräkningsteori för effekt- och energivärmebehov i Dalkarlså  
För att ta reda på hur mycket installerad värmeeffekt som behövs måste detta beräknas med ekvation 

14 på nästa sida. Reningsverket måste ha så pass hög värmeeffekt att den klarar av det kallaste tillfället 

som finns på den plats där byggnaden står utan att driftstemperaturen minskar. Den dimensionerande 

utomhustemperaturen kallas DVUT och dess temperatur finns för olika orter presenterade i bilaga 8. 

Varken Dalkarlså eller Bygdeå finns i bilaga 8, därför används ett mellanvärde mellan Luleå och 

Umeå för detta. För att bestämma DVUT för byggnaden erfordras dess tidskonstant. Eftersom den 

DVUT sannolikt inträffar en kall vinternatt gäller praxis att inte räkna med solstrålning och internt 

genererad värme från elektriskutrustning när effektbehovet skall dimensioneras (Warfinge & 

Dahlbom, 2010). 

                                 

                                  

                                                              

                                      

 

Metoden för att beräkna värmeenergibehovet kallas gradtimmemetoden och bygger på att 

energibehovet beräknas som summan av effekterna timme för timme under ett år. Elektriskutrustning 

kan tillgodoräknas som värmeenergi och således används gränstemperaturen för att beräkna 

energibehovet. Gränstemperaturen beräknas med ekvation 15 (Warfinge & Dahlbom, 2010). 

          
  

    
             

                              

                                                                   

 

Temperaturen utomhus varier under året vilket kan skapa olika värmebehov under tiden. Denna 

summa kan illustreras i ett varaktighetsdiagram. Detta diagram har sina värden tabulerade och finns i 

bilaga 9. Enheten i tabellen är °Ch/år, alltså gradtimmar per år och betecknas Gt. För att ta ut 

gradtimmar ur tabellen behövs ortens normalårstemperatur, Tun, samt vilken gränstemperatur som 

reningsverket har normalt under ett år. Normalårstemperaturer för några orter finns tabellerade i bilaga 

9b, i denna tabell finns inte Dalkarlså, vilket medför att normårstemperaturen för Umeå används. 

Utifrån detta kan gradtimmarna för Dalkarlså bestämmas med diagrammet i bilaga 9a. 

När gradtimmar är bestämda och de specifika förlusteffekterna över reningsverket är beräknade kan 

det årliga energibehovet grovt uppskattas. Detta görs med ekvation 16 (Warfinge & Dahlbom, 2010). 

                            

                                                  ⁄   

                     ⁄   
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2.8 Beräkningsteori för LCC-metoden 
För att jämföra olika investeringsalternativ är det praktiskt att använda sig av LCC-metoden. Denna 

metod tar hänsyn till inflation
1
 och till vilken kalkylränta

1
 som investeringsägaren tillämpar. Den ränta 

som används vid beräkning kallas den reala kalkylräntan. En investering som skall göras i framtiden 

har inte samma värde om investeringen skulle göras idag. Vissa kostnader uppkommer årligen 

exempelvis energi, medan andra kostnader kan uppstå efter några år exempelvis vid större 

renoveringar/investeringar. Årliga kostnader måste summeras med en nusummefaktor. Investeringar 

som skall göras om n antal år måste räknas om till ett nuvärde, detta kallas för att man diskonterar ett 

framtida värde till dagens värde. Den totala LCC-kostnaden kan beräknas med ekvation 17 

(Energimydnigheten, 2010). 

        

                                                                                    

          (17) 
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2.9 Utrustning och programvaror 

2.9.1 Utrustning 

Den utrustning som behövs för att kunna utföra denna kartläggning är 

 Termometer 

 Hygrometer 

 Wattmeter 

 Tidtagarur 

 Tumstock 

 Konstruktionsritningar 

 Miniräknare 

 

2.9.2 Dimensioneringsverktyg 

För att dimensionera pumpar används ”WebCAPS”. Det är pumptillverkaren Grundfos som tillhanda 

håller detta dimensioneringsverktyg för att välja rätt pump utifrån de krav som ställs. ”WebCAPS” är 

ett enkelt verktyg att använda om tillräcklig information om systemet finns. Applikationen tar fram 

olika alternativ på pumpar samt anger eventuell driftinformation för föreslagen pump (Grundfos AB). 
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3. Metod energiutredning 

3.1 Utredning pumpensdrift i pumpstationen 
Först presenteras en grov metodpresentation som går igenom hur pumputredningen gjordes. Mer 

detaljerat hur varje moment görs redovisas i kommande underrubriker. 

För att utreda pumpstationens drift togs flödet fram genom att: 

1. Mäta nivån mellan startvippan och toppnivån på pumpsumpen. 

2. Mäta nivån mellan stoppvippan och toppnivån på pumpsumpen. 

3. Tillsammans med uppmätta nivåer kunde sedan volymen mellan dessa vippor uppskattas 

genom att undersöka detaljritningen i bilaga 1. 

4. Med ett tidtagarur kunde tiden för tillrinning och pumpning tas för att få fram vilket 

volymsflöde som rådde. Detta gjordes för olika tider på dygnet samt olika dagar för att få ett 

rimligt resultat. 

5. Uppmätt pumpflöde jämfördes med den teoretiska system- och pumpkurvan som fanns över 

pumpstationen i Bygdeå. Pumpkurvan kan ses i bilaga 10a. 

6. Utöver tidtagning noterades även hur många tillslag pumpen hade under tiden som mätningen 

pågick. 

7. Antal tillslag och pumptider som fanns i rapporterna undersöks för att ta reda på hur många 

tillslag per timmen som pumparna har haft. Detta gjordes för åren 2011-2013. 

8. Pumparnas elektriska effekt mättes upp och energibehovet för pumparna jämfördes med 

elfakturor, mellan 2011-2013, som fanns över pumpstationen.  

3.1.1 Mäta nivåer mellan vippor 

För att bestämma flödeshastigheten genom pumpstationen måste flödet uppskattas eller mätas på något 

sätt. Genom att studera pumpstationens konstruktionsritningar kunde pumpsumpens volym bedömmas 

utifrån vilken höjd från toppnivån av sumpen vattenytan låg. När vattnet nådde den övre nivåvippan 

startade ena pumpen. När denna pump stannade var det den undre nivåvippan som bröt strömmen till 

pumpen, därför mättes denna höjd som den undre nivån. Genom denna skillnad i nivå och ritningen, 

som finns i bilaga 1, av sumpen kunde vattenvolymen mellan vipporna bedömmas.  

3.1.2 Ta tid mellan start- och stoppunkter 

När pumpen stannade mättes tiden mellan dessa nivåer för att kunna bedöma vilken flödeshastighet 

som rann till pumpsumpen. Fylls en given volym på en viss tid kan flödet bedömas. Tiden när pumpen 

gick togs på samma sätt för att försöka bedöma flödet som pumpen pumpade, problemet var bara att 

tillflödet till sumpen fortsatte att fylla sumpen medan pumpen gick. Därför gjordes en rimlig 

bedömning att medan pumpen tömmer sumpen, var tillrinningen i sumpen lika stor som den var just 

innan pumpen startade. Alltså volymen på mängden vatten mellan start och stopp dividerat med 

pumptiden, adderas med volymen på sumpen dividerat med tillrinningstiden just innan pumpstart. 

Pumpen tog hand om både tillrinning och tömning av sump under tiden den gick. Flödesmätningar 

gjordes på detta sätt för olika tidpunkter och dagar för att få rimliga testresultat. Max-, min- och 

medelflöden för tillrinning och pumpning presenteras resultat. 

Vid tillfället då detta undersöktes var det endast en pump i drift för att transportera avloppsvatten. Den 

andra pumpen var demonterad för service. Därför kunde bara nivån för start och stopp för en pump 

mätas i detta genomförande. Antal starter per timme noteras för att en bedömning om drifttiden skall 

utvärderas. 



19 

 

3.1.3 Jämför mätresultat med system- och pumpkurva 

Systemkurvan som pumpstationen arbetar mot fanns tillgänglig i dokumentationen över stationen. 

Pumpkurvan som var upprättad av tillverkaren fanns tillgänglig i pumpens driftsspecifikationer. Lades 

pumpkurvan och systemkurvan samman kunde driftpunkten för detta pumpsystem lätt åskådliggöras. 

Systemkurvan ändras utifrån om vattennivån är nära högsta- eller lägsta punkten i sumpen. I 

driftpunkten där kurvorna skär varandra avlästes flöde och detta jämfördes med uppmätt flöde enligt 

ovan. Pump- och systemkurvan kan ses i bilaga 10a. Driftpunkterna från pump- och systemkurvorna 

jämfördes med de undersökta flödena. 

3.1.4 Undersök antal startpunkter per timme 

Drifttimmar och antal tillslag fanns dokumenterade under de år som pumpen har varit i drift. Genom 

att studera dessa kunde pumpen maximala tillslag per timme undersökas för att klargöra huruvida 

antalet tillslag är normalt eller inte för denna typ av pump. Pumpens elektriska effektförbrukning låg 

på ca 6,76 kW och tillsammans med drifttiden kunde energibehovet för pumparbetet uppskattas. 

Effekten antogs vara samma på den andra pumpen ifall den skulle ha varit i drift. 

3.1.5 Jämför pumparnas energianvändning med elfakturor 

Elfakturor fanns tillgängliga över pumpstationen och där fanns energianvändningen specificerat. 

Pumparnas energianvändning kunde tas fram utifrån drifttider och effekt på pumparna. Därmed antogs 

det att skillnaden mellan energibehovet till pumparna och den totala energianvändningen enligt 

elfakturan, för anläggningen, åtgick till uppvärmning av stationen. Elfakturor över åren 2011-2013 

användes för att jämföra detta. 

 

3.2 Fastställa energianvändningen för reningsprocessen i Dalkarlså 
För att undersöka energianvändningen för reningsprocessens tekniska utrustnings utfördes följande: 

1. Sammanställa vilka effekter som utrustningarna hade. De utrustningar som inte hade märkplåt 

fick effekten mätas fram med en effektmätare. 

2. Drifttiden som utrustningen hade måste mätas fram. Tidmätningen gjordes med ett tidtagarur. 

3. Effekten och drifttiden multiplicerades och sammanställdes som energibehov. Drifttider och 

effekter kan ses i bilaga 12. 

4. Energianvändningen jämfördes med elfakturor över reningsverket mellan åren 2011-2013. 

 

3.2.1 Sammanställa utrustningens effekt 

Genom att undersöka utrustningen för reningsverkets olika processteg kunde effekterna för dessa 

fastställas. Eftersom all utrustning var elektrisk fanns oftast markplåtar tillgängliga för information om 

effekt. Det bedömdes att pumparna och den elektriska utrustningen arbetade ca 80 % av märkeffekten 

på utrustningarna. Elektriskutrustning brukar inte vara dimensionerad för att arbeta under märkeffekt 

under konstanta förhållanden. Utrustning där det saknades märkplåt fick dess effekt mätas upp med en 

wattmätare.  

3.2.2 Undersöka drifttiden på utrustningen 

För att kunna bestämma energibehovet för utrustningen fick drifttider uppskattas eller undersökas För 

pumparna som pumpade inkommande vatten fanns drifttidsmätare. Komprimatorn arbetade beroende 

på vilket inkommande flöde verket hade. En undersökning har gjorts om hur stor del av pumptiden 

som komprimatorn arbetade och utifrån detta har en drifttid för komprimatorn upprättats. 
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Luftomrörare, flockningsomrörare och slamskrapor gick kontinuerligt över hela året enligt 

driftsinformationen. Mammutpumparna gick efter ett tidur som är inställt på det viset att pumparna går 

1 min/h. Drifttiderna för slampumparna som pumpar slam till slambilen beror på mängden slam som 

samlas i förråden årligen. Kyl- och frysskåpens energiförbrukning fanns angivna på skåpen. 

Fuktaggregatet skulle slås på när relativa fukthalten överskrider 50 %. När effekten mättes upp på 

fuktaggregatet uppenbarade det sig att aggregatet inte fungerar som det skulle. Enligt wattmätaren 

åtgick 139 W till aggregatet men kompressorn gick ej. Således hade aggregatet tveksam funktion och 

bör ses över eller bytas ut. Aggregatet antogs annars vara igång ungefär halva tiden av året. Övrig 

utrustning för drift av reningsverket var till exempel: effekter för driftsel, mätutrustning för flöde och 

dosering av flockningsmedel. Effekter för dessa var svårbedömda och därför antogs dessa till rimliga 

värden. Drifttider och effekter finns att åskåda i bilaga 12. 

 

3.2.3 Jämför energianvändningen med elfakturor 

Alla effekter och drifttider sammanställdes och redovisas i resultatdelen. Rimligheten över 

energianvändningen för reningsprocessen kunde jämföras och bedömmas genom att undersöka 

elfakturornas specificerade elförbrukning över sommarmånaderna. Genom att titta på 

vintermånadernas ökning av elförbrukningen kunde den energi som byggnaden förbrukade i form av 

värme och ventilation uppskattas. 2011 byggdes reningsverket om för ett annat fällningsmedel
1
. På 

grund av detta användes elfakturorna över åren 2011-2013 som referens. 

 

3.3 Fastställa effekt- och energibehov för värmen i Dalkarlså 
För att beräkna dessa behov fick följande göras: 

1. Beräkna transmissionsförluster utifrån byggnadens konstruktionsritningar 

2. Beräkna ventilationsförluster både utifrån nuläget på anläggningen och utifrån flödesschemat 

som fanns över anläggningens ventilation. 

3. Beräkna infiltrations förluster. 

4. Ta fram vilket värmebehov bassängerna orsakade. Bassängernas area mättes med tumstock 

samt temperaturerna med en termometer. Hygrometer användes för att ta reda på relativ 

fukthalt. 

5. Med dessa specifika förluster kunde värmeeffektbehovet tas fram. 

6. Energibehovet kunde sedan tas fram utifrån beräknade specifika förluster. 

3.3.1 Beräkna transmissionsvärmeförluster 

Det första som gjordes var att bedöma byggnadens transmissionsförluster. Enligt maskinisten var det 

en temperatur i reningshallen och garaget på ca 15°C året om. För personaldelen och labbet var det en 

driftstemperatur på ca 20°C årligen. Byggnadens ytor för olika delar mättes för att sedan användas till 

beräkningar. För tak och väggar beräknades byggnadens U-värden enligt ekvation 1-3, som finns på 

sidorna 10-11. Byggnadens konstruktions sammansättning visas i bilaga 6. Dimensionerna och vilka 

material konstruktionen bestod av togs fram utifrån att ha studerat byggnadens ritningar. De specifika 

värmeförlusterna för de respektive olika konstruktionerna beräknades med ekvation 3 efter att 

byggnadens ytor har mätts upp. 

                                                      

1
 Se förklaringar 
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U-värden för fönster, dörrar och grundplattan antogs vara typiska värden enligt beskriven teori. När 

ytorna på fönster, dörrar och grundplatta var bestämda kunde även deras transmissionsförluster 

beräknas enligt ekvation 3 på sidan 11. 

Den totala specifika transmissionsförlusten beräknades utifrån ekvation 4 på sid 11. För att räkna 

förlusten för köldbryggor användes antagandet att de var 5 % av byggnadens totala 

transmissionsförluster. 

3.3.2 Beräkna ventilationsvärmeförluster 

När ventilationen undersöktes fungerade inte systemet som det skulle. Ventilationsuppställningen kan 

ses i bilaga 4. De båda tilluftsaggregaten, ”TA1” och ”TA2” stod stilla, även två av frånluftsfläktarna, 

”FF2 och FF3” var inte tillslagna. Aktuell drift då anläggningen undersöktes var alltså endast en 

frånluftsfläkt, ”FF1”, som har ett flöde på 400 m
3
/h. Tilluften skedde via öppna ventiler i väggen. När 

ventilationssystemet delvis inte fungerade var det bara reningshallen som ventilerades. Garage samt 

personaldel var helt oventilerad vid detta tillfälle. 

Enligt maskinisten har det större tilluftsaggregatet, ”TA1”, sällan fungerat och en överhettningssäkring 

löser ofta ut. Vid kontroll av aggregatet uppmärksammades det att filtret var väldigt nersmutsat och 

byttes på en gång. En termostat som styr värmeeffekten till värmebatteriet i aggregatet såg vid 

okulärbesiktning inte helt funktionsduglig ut. Bild på termostat visas i figur 4. Efter byte av filter och 

återställning av aggregatet startade det och började på att distribuera tilluft. När aggregatet startade, 

började även den andra frånluftsfläkten på att snurra. Det andra tilluftsaggregatet hade även det ett 

tilltäppt intagsfilter som byttes. På detta aggregat var det även ett tillslagsrelä som var ur funktion, 

detta byttes senare av en ventilationstekniker. Troligen startar även den tredje frånluftsfläkten när det 

andra tilluftsaggregatet startade. 

 

Figur 4. I ett av tilluftsaggregaten såg en reglertermostat ut på det här viset. Troligen kan den bidra 

till aggregatets sporadiska driftstopp. 

 

Eftersom funktionen på ventilationssystemet inte var helt i ordning blir värmeförlusterna mer 

svårbedömda. Troligen har inte aggregaten ”TA1” och ”TA2” gått på länge enligt verkets maskinist. 

Antagandet som gjordes då var att, under det senaste året har, ventilationsflödet i anläggningen endast 
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upprätthålls av ”FF1” med dess flöde, alltså 400 m
3
/h. Den specifika ventilationsförlusten över 

byggnaden beräknades utifrån detta luftflöde med ekvation 5 på sid 11. Värmeenergiförluster för 

anläggningen beräknades även utifrån att ventilationen skulle ha fungerat som vanligt och att alla 

aggregat var i normalfunktion. 

 

3.3.3 Beräkna infiltrationsvärmeförluster 

Eftersom någon uppmätning av läckageluftflödet inte kunde ske i denna avhandling användes en 

antagen luftomsättning enligt teorin. Infiltrationsomsättningen motsvarade i denna byggnad ca 49,3 

m
3
/h i infiltrationsluftflöde. Utifrån denna kunde den specifika förlusten beräknas med ekvation 7 som 

finns på sid12. 

 

3.3.4 Beräkna bassängvärmeförluster 

För att beräkna vilka värmeförluster som gick från lokalen till bassängytorna användes ekvationerna 

8-12 som finns på sidorna 12-14. Sedimenteringsbassängerna hade de största ytorna i lokalen och 

ansågs som de betydande ytorna i sammanhanget. Temperaturer mättes upp med termometer och 

relativluftfuktighet mättes med en hygrometer. Uppmätta förhållanden antogs gälla för hela året.  

 

3.3.5 Beräkna värmeeffektbehovet 

För att beräkna värmeeffektbehovet för byggnaden användes ekvation 14 på sid 15. Till detta användes 

de specifika värmeförlusterna som beräknades med ekvation 4, 5 och 7 som finns på sidorna 11-12. 

Vid beräkning av effektbehov användes den specifika förlusten för ventilation då ventilationen 

fungerade och hade ett luftflöde på 1600 m3/h. Tillsammans med dessa behövde en drifttemperatur, 

DIT, fastställas. Enligt maskinisten önskades en drifttemperatur på 15°C i reningshallen och garaget 

samt 20°C i övriga utrymmen. För att inte underdimensionering skulle ske antogs att värmesystemet 

skall dimensioneras för 20°C i hela byggnaden. Eftersom byggnaden hade en lätt konstruktion ansågs 

den ha en tidskonstant på 24 h. Utifrån geografisk plats och tidskonstant kunde dimensionerade 

temperatur, DVUT, fastställas med bilaga 8. Eftersom värden inte fanns för Bygdeå eller Robertsfors 

användes ett medelvärde mellan orten Luleå och Umeå. DVUT bestämdes till -26,1°C. 

 

3.3.6 Beräkna värmeenergibehovet 

Stor del av den maskinella utrustningen som fanns i reningsverket var igång konstant och bidrog till ett 

minskat energibehov i form av värme för byggnaden. All elektrisk utrustning kunde inte 

tillgodoräknas som värmeenergi. Härmed gjordes antaganden, till exempel kunde inte 

avloppspumparnas effekter tillgodoräknas då de var placerade under vattenytan i tanken för 

inkommande vatten. På grund av liknande omständigheter var det flera maskinella effekter som inte 

kunde tillgodoräknas som värme. I bilaga 12 markeras vilka utrustningar som antas inte kan 

tillgodoräknas som värmeeffekt. Utrustning som inte var igång kontinuerligt måste det tas hänsyn till 

hur lång tid av året de var igång. Kvoten mellan hur lång tid av ett år som utrustningen var igång, 

multipliserades med utrustningens effekt. I bilaga 12 visas kvoten mellan drifttid och total tid under 

året för samtliga utrustningar. Effektpåverkan som kom från solinstrålning försummades i denna 

beräkning eftersom denna uppgift ansågs som tidskrävande och omfattande att undersöka. I 

gradtimmemetoden är till viss del solens påverkan medräknad. 
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Eftersom de totala bassängförlusterna, som beräknades med ekvation 8 på sidan 12, inte var 

försumbara adderades bassängernas energibehov till uppvärmningsbehovet. Ett antagande som gjordes 

var att under sommarmånaderna: juni till och med augusti belastade inte bassängförlusterna 

värmebehovet. På sommaren är det ofta varmare utomhus och uppvärmning är ej nödvändig. Således 

antogs att bassängförlusterna endast skedde under 9 av årets 12 månader. Därmed blev driftskvoten 

0,75 för dessa förluster. Alla drifttimmar och effekter över den maskinella utrustningen redovisas i 

bilaga 12, där finns även energiförbrukningen för dessa. 

Eftersom det rådde olika temperaturzoner inom byggnaden räknades det ut ett medelvärde för 

inomhustemperaturen. Temperaturen viktades utefter hur stor arean som en viss temperatur hade. Den 

viktade inomhus temperaturen blev ca 16,6°C för hela byggnaden. 

Efter att ha summerat effekterna av tillgodoräknad effekt och bassängförlusterna kunde 

gränstemperaturen bestämmas med ekvation 15 på sidan 15. Med hänsyn till gränstemperaturen och 

normalårstemperaturen, som finns i bilaga 9b kunde sedan gradtimmarna bestämmas med bilaga 9a. 

Normalårstemperatur för Dalkarlså fanns i bilaga 9b, därför användes temperaturen för Umeå som var 

den närmaste orten. Energin som behövdes för att värma upp byggnaden kunde beräknas med 

byggnadens specifika värmeförluster och gradtimmarna enligt ekvation 16 på sidan 15. 

 

3.4 Fastställa genererad fukt i reningshallen 
För att ta reda på hur mycket fukt som genererades i reningshallen fick följande göras: 

1. Luftflödet till reningshallen undersöktes. 

2. Relativluftfuktighet och temperatur i reningshallen mättes. 

3. Temperaturen och relativfuktighet ute undersöktes. 

För att få en fingervisning av hur mycket fukt som bildades i reningshallen beräknades detta med den 

enkla metoden enligt ekvation 13 på sidan 14. Temperaturerna och de relativa fuktigheterna inom- och 

utomhus mättes upp med termometer och hygrometer. Utifrån dessa mätdata kunde absolutfuktighet 

bestämmas med mollierdiagrammet i bilaga 7. Ventilationsflödet antogs, på samma sätt som tidigare, 

att endast en frånluftsfläkt var i drift, FF1. Detta medförde att ventilationsflödet är 400 m
3
/h. 
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4. Metod effektiviseringsåtgärder 

4.1 Åtgärder till pumpstationen 
För att ta fram åtgärdsförslag fick följande göras: 

1. Utifrån resultatet i driftsituation kunde effektiviserande åtgärder tas fram. 

Ett förslag var att montera en reglerbar pump till stationen. 

2. Dimensionera och ta fram förslag till en reglerbar pump. 

3. Jämföra resultatet med pumpstationen i ursprungsutförande. 

 

4.1.1 Montera reglerbarpump till pumpstationen 

Ett alternativ var att koppla in en tredje pump i systemet. Denna pump skulle i så fall dimensioneras 

utifrån normalt inloppsflöde till sumpen enligt de mätningar som har gjorts. Pumpen skulle inte 

behöva dimensioneras för så mycket högre flöden än medel för då skulle det två befintliga pumparna 

finnas ifall inloppsflödet skulle bli högre än den tredje pumpens kapacitet. Den tredje pumpen skulle 

dessutom ha finessen med reglerbart flöde så att den inte får lika många startpunkter som de två övriga 

pumparna. Flödesregleringen skulle på ett enkelt sätt skötas med en nivå eller tryckgivare som reglerar 

pumpat flöde utifrån inströmmande vatten. 

 

4.1.2 Dimensionera och ta fram förslag på pump 

För att dimensionera en mindre, varvtalsreglerad pump användes” Grundfos WebCAPS”. Information 

om driftkrav matades in i webapplikationen och utifrån detta tog programmet fram förslag på pumpar 

som var användbara. Bland annat gavs information till dimensioneringsverktyget om: pumphjulstyp, 

varvtalsreglering, medelflöde och tid när pumpen arbetar. Normalflödet som den nya pumpen skall 

pumpa sattes till det uppmätta maximala tillflödet som tidigare undersöktes. Detta för att det skulle 

motsvara det normala flödet till pumpsumpen. Övriga parametrar som ställdes in för beräkning kan 

undersökas närmare i bilaga 11. Information lämnades till WebCAPS så att systemkurvan i 

applikationen motsvarade den befintliga systemkurvan som fanns i pumpstationens dokumentation. 

Förslaget som WebCAPS tog fram skall ses som väldigt preliminärt för att en enklare form av 

jämförelse skulle vara möjlig. 
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4.2 Åtgärder reningsverket 
Nulägets resultat användes för att ta fram förslag på åtgärder i reningsverket. Förslagen som 

upprättades var följande: 

1. Täcka sedimenteringsbassängerna för att minska värmebehovet. Beräkningar gjordes utifrån 

detta. 

2. Riva bort kalksilon för att minska transmissionsförluster. Nya specifika transmissionsförluster 

togs fram ifall silon skulle försvinna. 

3. Bygga om taket i reningshallen. Unika transmissionsförluster utifrån detta beräknades. 

4. Montera luftvärmepump i reningshallen. Förslag på värmepump togs fram och behovet av 

köpt energi uppskattades utifrån detta förslag. 

5. Förändra ventilationen i anläggningen. Exempel på lösningar togs fram och energiberäkningar 

utifrån dessa fall upprättades. 

6. Sänka driftstemperaturen i anläggningen. Beräkningar gjorde utifrån sänkt driftstemperatur. 

7. Jämföra alla åtgärdsförslagen med nulägets resultat. 

 

4.2.1 Täcka sedimenteringsbassängerna 

Ett isolerat lock skulle göra en förminskning av värmeförluster till lokalen. Energibesparingen i form 

av att tillämpa ett lock över bassängerna gjordes och redovisas i resultat, detta gjordes genom att 

bortse från förlusterna som bassängen skapade. Approximativt ansågs locket ligga på under hela tiden 

under året. 

 

4.2.2 Riva kalksilon 

Efter att ha studerat klimatskalets konstruktion kunde en åtgärd vara att riva kalksilon som står i 

reningsverket. Om det inte finns avsikt att återgå till kalk som flockningstillsats borde både silo och 

fasadväggarna runt silon rivas och hålet byggas igen. En eventuell rivning av silotillbyggnaden skulle 

ge mindre omslutande ytor för byggnaden. Dessutom skulle köldbryggor och läckage minskas med 

detta. En energianvändning utifrån att silon rivs upprättades liknande tidigare beräkningar för att 

jämföra åtgärden. Nya transmissionsförluster beräknades med ekvation 3 för att sedan kunna beräkna 

energianvändningen med ekvation 16 på sidan 15. 

 

4.2.3 Bygga om taket i reningshallen 

Om silon skalle rivas behöver reningshallen inte ha lika högt i tak som anläggningen har i dagsläget. 

Problemet med konstruktionen som den är idag är att takisoleringen i reningshallen är väldigt 

ofördelaktigt dimensionerat utifrån att ha studerat konstruktionen. Förslaget som föreslogs var att 

bygga om reningshallen så att konstruktionen skulle likna övriga delar av byggnaden. Alltså tillämpa 

konventionell kallvind med lösullsisolering, av liknande tjocklek som övriga anläggningen, istället för 

isolerskivor med tunn tjocklek som sitter där idag. Volymen som skall värmas upp minskar och 

klimatskalets prestanda skulle öka. Energiberäkningar utifrån att taket i reningshallen håller samma 

energiprestanda som övriga byggnader upprättades med ekvation 16 på sidan 15. Taket antogs få 

samma prestanda som taket i övriga delar av byggnaden. 



26 

 

4.2.4 Montera luftvärmepumpar i reningshallen 

I dagsläget finns inget vätskeburet distributionssystem som underlättar spridning av värme avsevärt. 

En kortsiktig/ekonomisk lösning på detta är att en luftvärmepump monteras i reningshallen. 

Planlösningen i reningshallen är öppen och lämplig för spridning av luftvärme.   

Efter kontakt med företaget Tryckluftservice Norr AB rekommenderade de en luftvärmepump av 

modellen Mitsubishi FH635. Det är en högkvalitativ produkt avsedd för lite mer krävande 

förhållanden. Specifikationer redovisas i bilaga 13. Denna luftvärmepump är testad av 

energimyndigheten och beräkning av sparad energi görs utifrån deras testresultat. Energimyndigheten 

har kommit fram till att denna värmepump har en årsvärmefaktor = 2,1 om pumpen satt i Luleå och 

byggnaden har en energianvändning på 28 000 kWh årligen för uppvärmning. Då värms inomhus 

temperaturen till 20°C. Denna årsvärmefaktor användes för att jämföra detta åtgärdsförslag 

(Energimyndigheten, 2012). 

För att räkna på denna besparing användes endast reningshallens specifika energiförluster för 

beräkning av energianvändning enligt ekvation 4, 5 och 7 på sidorna 11-12. När energianvändningen 

för reningshallen hade fastställts måste det tas hänsyn till om en pump räcker. Skulle årsvärmefaktorn 

enligt energimyndigheten användas fick maximal energianvändning vara max 28 000 kWh årligen. Är 

behovet det dubbla måste två värmepumpar tillämpas. För att beräkna tillförd elenergieffekt för 

uppvärmning med luftvärmepump dividerades årsbehovet med, i detta fall, årsvärmefaktorn 2,1. Den 

effekt som inte luftvärmepumpen klarar av att leverera under de kallaste perioderna, klarar de 

befintliga värmebatterierna och radiatorerna att upprätthålla. 

 

4.2.5 Förändra ventilationssystemet 

En satsning som kan göras är att ersätta de båda befintliga aggregaten och frånluftfläktarna med ett 

gemensamt aggregat som har värmeåtervinning. Om gemensamt aggregat skall tillämpas måste 

plattvärmeväxlare tillämpas för att inte luktspridning skall ske till personalutrymmet. Skall 

roterandevärmeväxlare användas måste två mindre aggregat tillämpas för detta för att separera 

luftflödena. Energianvändningen kunde beräknas med ekvation 6 på sidan 12 när 

återvinningsverkningsgraderna för aggregaten var kända. Ventilationsflödena som var dimensionerade 

när verket byggdes behölls i de föreslagna ventilationssystemen. Det vill säga vid normaldrift 

ventileras byggnaden med 1600 m
3
/h. 

För att kunna jämföra nuläget med en eventuell förbättring, jämfördes två ventilationslösningar av 

fabrikatet Swegon. Swegon, som har ett kontor i Umeå, hade lämnat offerter på två olika typer av 

aggregatlösningar, ett med plattvärmeväxlare samt en lösning där två aggregat av typen 

roterandevärmeväxlare används. Valet av fabrikat hade ingen speciell anledning utan ska bara ses som 

ett exempel för jämförelse. Aggregaten som Swegon lämnade offert på var: 

 Swegon Gold PX 05, årsenergiverkningsgrad = 53 % 

 Swegon CU02 och Gold RX 05, båda har årsenergiverkningsgrad = 76,9 % 

Specifikationer för aggregaten kan ses i bilaga 14 respektive bilaga 15. Båda aggregatalternativen har 

bra styrsystem som kan övervaka och styra driften på ett energieffektivt sätt. Schemaläggning av 

ventilationen kan tillämpas för att onödig ventilation ej skall ske. Beräkningar upprättades enligt båda 

dessa ventilationslödningar. Det tillämpades att ventilationen i personaldelen skulle stängas av under 

nätter och helger. Ventilationen stängs av på vardagar efter klockan 18:00 på kvällen samt startar 

06:00 igen, möjlighet till forcering skall finnas och styras av timer eller då relativ fukthalt överstiger 
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50 %. Under nätter och helger kommer endast 1200 m
3
/h att ventileras i reningshallen, garaget och 

labbet. Övrig tid kommer hela anläggningen att ventileras med 1600 m
3
/h. Detta görs med 

närvarokvot. Alltså att total tid som ventilationer är igång dividerades med timmar under ett år.  

Utöver aggregat behövs till- och frånluftskanaler dras till en gemensam punkt för att värmeåtervinning 

skall vara möjlig. 

 

4.2.6 Sänka inomhustemperaturen 

Önskade drifttemperaturen var ca 15°C i reningshallen och ca 20°C i övriga delar enligt 

driftpersonalen. En avsevärd energibesparing skulle ske ifall temperaturen kunde sänkas lite. För att 

undersöka vilken besparing som en temperatursänkning skulle ge beräknades denna utifrån att 

temperaturen var 15°C i hela anläggningen. Detta gjordes på samma sätt som när energianvändningen 

för uppvärmningen beräknades tidigare. Ekvationer 15 och 16 på sidan 15 användes för detta. 

 

4.3 Investeringskalkyler 
Med hänsyn till de förslag som minskar energianvändningen mest gjordes det ekonomiskakalkyler på 

dessa. Förslagen som ansågs intressanta ut kalkylsynpunkt var: montera luftvärmepump, montera 

ventilationssystem med plattvärmeväxlare och montera ventilation med två roterandevärmeväxlare. 

Nuvärdes- och nusummefaktorer som använts i beräkningarna kan ses i bilaga 10b. För att göra dessa 

kalkyler fick det: 

1. Undersökas vilka energikostnad som kommunen har på anläggningen.  

2. Fastställa vilka räntor kommunen tillämpar. 

3. Offerter på investeringar utifrån upprättade förslag togs fram. 

4. Livslängden på åtgärdsförslagen bedömdes. 

5. Underhållskostnader som de olika förslagen har bedömdes. 

6. Resultaten från nuläget jämfördes med beräknade kalkyler. 

 

4.3.1 Undersöka energikostnad 

I dagsläget har kommunen en leverantör av elenergin och en annan leverantör som äger nätet. Under 

2013 hade kommunen ett elenergipris på 0,66 öre/kWh. Elöverföringsavgiften och den fasta 

elnätsavgiften varierar beroende på årstid och effekt som levereras. För enkelhetensskull summerades 

2013-års alla fakturor och dividerades med energiförbrukningen för att på ett enkelt sätt veta vad 

kommunen betalade per kWh använd elenergi. Kvoten blev 85,6 öre/kWh + moms. Detta antogs vara 

elpriset som användes för beräkning. Alla priser som nämns i denna rapport är priser exklusive moms. 

De årliga energianvändningarna för de olika alternativen beräknades och multiplicerades med 

energipriset. Den totala årliga driftskostnaden multiplicerades sedan med nusummefaktorn. 

 

4.3.2 Fastställa räntor 

Nuvärdesberäkningarna gjordes enligt ekvation 17 på sidan 16. Det årliga energipriset antogs få en 

energiprisökning på ca 3 % årligen. Livslängden bedömdes individuellt utifrån typen av användning, 

reala kalkylräntan antogs ligga på 4 %. 
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4.3.3 Offertförslag 

Förslaget för reningsanläggningen var att montera två stycken Mitsubishi FH635 luftvärmepump som 

har specifikationer enligt bilaga 13. Årsvärmefaktorn antogs till 2 för uppvärmning 

(Energimyndigheten, 2012).  

De andra förslagen var att montera två olika typer av ventilationssystem till anläggningen. Ett av de 

två alternativen var ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare som har specifikationer enligt bilaga 

14. Efter samtal med ventilationsprojekterare bedömdes kostnad för rördragning och installation av 

aggregat. Det andra alternativet var att montera två ventilationsaggregat med roterandevärmeväxlare 

som har specifikationer enligt bilaga 15. Samma pris för rördragning och installation användes till 

detta alternativ. 

 

4.3.4 Bedöma livslängden för åtgärder 

Luftvärmepumparna skall ses som ett lite kortsiktigare förslag och enligt återförsäljaren har de en 

livslängd på ca 15 år. 

Gällande byte av ventilationssystem antogs livslängden till ca 20 år för aggregaten. Det antogs även att 

befintliga ventilationsaggregat skulle fungera i dessa år om service enligt antagna specifikationer 

följdes.  

 

4.3.5 Bedöma service- och underhållskostnader 

Återförsäljaren talade om vilka kostnader som behöver göras på utrustningen de säljer. På befintliga 

aggregat som finns i reningsverket antogs de olika kostnaderna utifrån skicket på aggregaten. 

Ingen servicekostnad skulle normal tillkomma under pumpens livslängd förutsatt att den underhålls 

enligt värmepumpens beskrivning. 

 

4.3.6 Jämföra med nuläget 

Alla investeringskalkyler jämfördes med nuläget, det så kallade 0 alternativet, för att kunna utvärdera 

hur rimliga investeringarna var i jämförelse. Drift och underhållskostnader fick tas fram för att detta 

skulle vara möjligt. 
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5. Resultat 

5.1 Nuläge pumpstationen 
När mätningen pågick var endast en pump driftsatt i stationen. Efter att ha undersökt pumpens drift 

kan tillrinningsflödet och pumpens flöde åskådliggöras. Minsta-, medel- och maxflöden redovisas. 

Detta görs i tabell 1 

 

Tabell 1 Här redovisas pumpens- och tillrinningsflödet för pumpstationen i Bygdeå. 

Pumpflöden  Tillrinningsflöden 

Min Medel Max  Min Medel Max 

[l/s] [l/s] [l/s]  [l/s] [l/s] [l/s] 

14,89 19,63 25,47  6,59 9,12 13,21 

       

[m
3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h]  [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] 

53,62 70,68 91,70  23,72 32,84 47,56 

 

Undersökta flöden som har konstaterats kan jämföras med de flöden som pumpsystemet är designat 

efter. I tabell 2 jämförs beräknade flöden med avlästa flöden enligt pump och systemkurva i bilaga 

10a. 

 

Tabell 2 Här jämförs pumpen beräknade flöden med de teoretiskaflödena som togs fram när 

pumpstationens pumpar dimensionerades med systemet. 

Pumpflöden beräknade  Pumpflöden teoretiska 

Min Max  Min Max 

[l/s] [l/s]  [l/s] [l/s] 

14,89 25,47  20 21,5 

 

Utifrån driftsinformationen som dokumenteras kan pumparnas tillslag per timme uppskattas. Under 

uppmätning av pumpen noterades även antal tillslag per timme under mätperioden. Antal tillslag per 

timme under åren 2011-2013 och de noterade antal tillslag per timme som noterades vid mättillfällena 

redovisas i tabell 3, nästa sida. 
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Tabell 3. Här redovisas hur många drifttimmar och tillslag pumparna i pumpstationen har under tre 

år. Antal tillslag per drifttimme redovisas även samt hur många tillslag per timme som noterades 

under mätperioderna på pumpstationen. 

År  2011 2012 2013 

  Pump 1 Pump 2 Pump 1 Pump 2 Pump 1 Pump 

2 

Antal 

drifttimmar 

[h] 726,00 682,00 1 136,00 1 642,00 1 184,00 884,00 

Antal tillslag [n] 14 504,00 12 

276,00 

22 606,00 36 

201,00 

23 839,00 15 

329,00 

Tillslag per 

drifttimme 

[n/h] 19,98 18,00 19,90 22,05 20,13 17,34 

        

Tillslag per drifttimme 

under mätperioder 

15-17      

 

Pumpstationens energianvändning för pumparbete samt uppvärmning redovisas i tabell 4.  

 

Tabell 4. Här redovisas energianvändningen som behövs för att pumpa vattnet igenom pumpstationen. 

Elfakturans energispecifikation används för att beräkna resterande energibehov för uppvärmning av 

pumpstationen. 

  2011 2012 2013 Medelvärde 

Energi pumparbete [kWh] 9 518 18 779 13 797 14 031 

Energi uppvärmning [kWh] 4 817 3 373 4 220 4 137 

Energi elfaktura [kWh] 14 335 22 152 18 017 18 168 

 

5.2  Nuläge reningsverket 
När reningsverket undersöktes kunde det konstateras att ventilationen fungerade bristfälligt då inget av 

tilluftsaggregaten gick samt att endast en frånluftsfläkt fungerade. Vidare upptäcktes att kompressorn i 

avfuktningsaggregatet inte verkade fungera. Den beräknade energianvändningen för uppvärmning och 

process jämförs med elfakturorna energispecifikation. Jämförelsen kan ses i tabell 5. 

 

Tabell 5. Här redovisas den resulterande energianvändningen över åren 2011-2013. Utöver detta 

redovisas elfakturornas energispecifikationer. 

 Beräknad 

energianvändning 

Elfakturornas energispecifikation 

 [kWh] [kWh] 

2011 82 385 66 182 

2012 85 534 83 903 

2013 81 806 80 339 

   

Medelvärde 83 241 76 808 
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På gården till avloppreningsverket finns byggnaden kvar från det gamla reningsverket. Denna byggnad 

används idag som kallförråd för förvaring av kommunens utrustning. Vid besök i förrådet hittades en 

elradiator som var tillslagen och värmde kallförrådet. Bild på det gamla elelementet visas i figur 5. 

Termostaten på elementen har väldigt osäker funktion, den var inställd på 15°C men det är osäkert 

ifall elementet avlastar vid den temperaturen. Varken maskinist eller någon annan på kommunen har 

varit medveten om att det har varit på. Numera är detta element avslaget då det saknas anledning att 

värma ett kallförråd. 

 

Figur 5. Denna elradiator, med märkeffekt 1000 W, har värmt ett kallförråd under en lång period. 

 

5.2.1 Energianvändning reningsprocessen 

Resulterande energianvändning för reningsprocessen, under åren 2011-2013, i det skick som 

anläggningen hade när granskningen påbörjades kan ses i tabell 6. Specificerade årliga användningar 

över åren 2011-2013 finns redovisade i bilaga 12.  

 

Tabell 6. Här redovisas resulterande processenergianvändning över åren 2011-2013. Utöver detta 

redovisas ett månadsmedelvärde av den årliga användningen. 

 Processenergi 

användning 

Årlig medelenergi/mån 

 [kWh] [kWh/mån] 

2011 35 690 2 974 

2012 38 867 3 239 

2013 35 111 2 926 

   

Medelvärde 36 556 3 046 
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Elförbrukningen för sommarmånaderna visar den elenergi som själva reningsprocessen behöver. Ett 

medelvärde över sommarmånadernas elförbrukning jämförs med den resulterade energianvändningen 

som har undersökts. Jämförelsen kan ses i figur 6. 

 

 

Figur 6. Här jämförs medelenergianvändningen över åren 2011-2013. De tre vänstra staplarna är 

teoretiska värden och de tre staplarna till höger är elfakturornas medelvärde över månaderna juni-

juli. 

 

För att enklare få en uppfattning hur processens medelenergianvändning fördelas redovisas detta i 

figur 7. 

 

Figur 7. Här visas fördelningen av energianvändningen över olika delar inom processen. Den 

utrustningen med störst behov är rubriken uppe till vänster, den näst största till höger om denna och 

så vidare. 
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5.2.2 Energianvändning uppvärmningen 

Resulterande energianvändning för uppvärmning, under åren 2011-2013, i det skick som anläggningen 

hade när granskningen påbörjades kan ses i tabell 7. Resultatet jämförs med vad energianvändningen 

för uppvärmning skulle vara ifall ventilationssystemet hade fungerat som det ska.  

 

Tabell 7. Här visas de beräknade energianvändningarna för uppvärmning under 2011-2013. En 

jämförelse görs med fallet ifall ventilationen var fullt funderande i anläggningen. Medelvärde över de 

tre åren visas längst ner i tabellen. 

 Beräknad energianvändning 

uppvärmning (trasig ventilation) 

Beräknad energianvändning 

uppvärmning (fullt fungerande 

ventilation) 

 [kWh] [kWh] 

2011 46 690 92 658 

2012 46 667 92 633 

2013 46 694 92 663 

   

Medelvärde 46 684 92 651 

 

5.2.3 Byggnadens effektbehov och genererad fukt 

Värmeeffektbehovet för byggnaden skall överträffa effektförlusterna vid dimensionerande 

utetemperatur. Effekten som beräknades för hela anläggningen är ca 32,92 kW. Installerad effekt i 

nuläget är 44,6 kW inklusive mobil aerotemper
1
 och värmebatterier i tilluftsaggregat. 

Utifrån rådande ventilation i reningshallen har det fastställt att fuktgenereringen är ca 788 g/h. 

 

5.2.4 Sammanfattning nuläge energianvändning 

För att tydligt visa hur stora andelar av totalt beräknat nuläge av medelenergianvändning till 

anläggningen som åtgår till uppvärmning och process visas detta i figur 8. 

 

Figur 8. Här visas hur stor andel av energi som åtgår till uppvärmning och hur stor andel som åtgår 

till processen. Totalt behov är ca 83 241 kWh. 

                                                      

1
 Se förklaringar 

56% 

44% Uppvärmningsenergi

Processenergi
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5.3 Åtgärder pumpstation 
Genom att dimensionera en mindre avloppspump i dimensioneringsverktyget Webcaps, enligt de 

specifikationer som fastställts, har ”Grundfos 95113704” valts som en lämplig pump. Pumpens 

specifikationer kan ses i bilaga 11. Jämförelse i av energianvändning mellan befintliga pumpar och 

den varvtalsreglerade pumpen kan ses i figur 9. 

 

 

Figur 9. Här visas en jämförelse mellan den varvtalsreglerade pumpen och de två befintliga 

pumparna. Vid tillämpning av en extra Grundfospump skulle åtgärden spara ca 3919 kWh årligen. 

 

5.4 Åtgärder reningsverket 

5.4.1 Täcka sedimenteringsbassängerna 

Om anläggningens nuvarande energianvändning jämförs med att bassängförlusterna skulle kunna 

förebyggas skulle det kunna innebära en besparing på ca 18 790 kWh i uppvärmningsenergi. 

Skillnaden i energianvändning visas i figur 10.  

 

Figur 10. Här jämförs totalt tillfördenergi i fallet innan bassänglock och efter applicering av 

bassänglock. Energibesparing vid applicering av bassänglock: ca 18 790 kWh årligen. 
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5.4.2 Riva kalksilo och bygga om tak 

Förbättringar som beräknas gällande klimatskalet är att riva kalksilon och bygga igen taket i 

reningshallen. Dessutom räknas det på att bygga om taket i reningshallen för att takkonstruktionen 

skall motsvara taket i övriga byggnaden. En jämförelse mellan anläggningens ursprungliga 

konstruktion och föreslagna åtgärder redovisas i figur 11.  

 

Figur 11. Här jämförs vilken energianvändning som krävs vid olika fall av åtgärder av byggnadens 

klimatskal. Värdena motsvarar medelvärden av åren 2011-2013. Energibesparing vid riven kalksilo: 

ca 1 972 kWh årligen, energibesparing med riven kalksilo och förändrat tak: ca 3 837 kWh årligen. 

 

5.4.3 Montera luftvärmepumpar i reningshallen 

Beräkning av energianvändning för reningshallen resulterade i ett värmebehov av ca 55 993 

kWh/årligen i snitt mellan 2011-2013. Detta medför att det erfordras två värmepumpar för att uppfylla 

en årsvärmefaktor = 2,1. I figur 12 redovisas jämförelsen av total energianvändning före och efter 

montering av två luftvärmepumpar. 

 

Figur 12. Här jämförs vilken energianvändning som krävs innan byggnaden förses med 

luftvärmepump samt vad energianvändningen blir efter montering av luftvärmepump. Värdena 

motsvarar medelvärden av åren 2011-2013. Energibesparing vid montering av luftvärmepumpar: ca 

29 329 kWh årligen. 
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5.4.4 Förändra ventilationssystemet 

Ventilationen avses att förändras genom att tillämpa värmeåtervinningsaggregat. Förslagen är att 

montera ett större aggregat som ventilerar hela byggnaden, samt en ventilationsvariant med två 

ventilationsaggregat med roterandevärmeväxlare.  En jämförelse mellan anläggningens ursprungliga 

konstruktion och föreslagna åtgärder redovisas i figur 13.  

 

Figur 13. Här jämförs vilken energianvändning som krävs vid olika fall av åtgärder av byggnadens 

ventilation. Värdena motsvarar medelvärden av åren 2011-2013. Energibesparing vid tillämpning av 

ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare: ca 26 270 kWh årligen, energibesparing vid tillämpning 

av två stycken ventilationsaggregat med roterandevärmeväxlare: ca 40 052 kWh årligen. 

 

5.4.5 Sänka inomhustemperaturen 

Energianvändningen utifrån att inomhustemperaturen har sänkts till 15°C i hela byggnaden redovisas i 

figur 14. 

 

Figur 14. Här jämförs vilken energianvändning som krävs vid temperatursänkning inomhus till 15°C i 

hela anläggningen.  Värdena motsvarar medelvärden av åren 2011-2013. Energibesparing vid 

temperatursänkning: ca 5 191 kWh årligen. 
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5.4.6 Sammanfattning åtgärder uppvärmning 

För att enkelt kunna se vilka åtgärder som ger de mesta energibesparingarna, jämförs dessa i figur 15. 

Jämförelsen visar hur många kWh varje åtgärd sparar per år jämfört med reningsverkets 

ursprungsläge. Med andra ord i fullt fungerande skick. 

 

Figur 15. Här jämförs de olika energieffektiviserande åtgärderna. Den högsta besparingen uppstår 

om ventilationssystemet byts till värmeåtervinning med roterandevärmeväxlare. De övriga 

åtgärdsrubrikerna är placerade i fallande ordning enligt bild. 

 

5.5 Investeringskalkyl reningsverket 

5.5.1 Montering av luftvärmepumpar 

De olika alternativen för att undersöka livscykelkostnaden är: 

 Alternativ 0. Detta innebär att behålla elradiatorerna i reningshallen och värma upp hallen som 

tidigare. 

 Alternativ 1. Montera två stycken Mitsubishi FH635 luftvärmepumpar. Årsvärmefaktorn antas 

till 2 för uppvärmning. Investeringspriset ligger på ca 53 000 kr för två stycken värmepumpar 

med montering (26 500 kr/st). Ingen servicekostnad skall normal tillkomma under pumpens 

livslängd förutsatt att den underhålls enligt värmepumpens beskrivning. 

Totala livscykelkostnader är baserade på att elenergianvändningen för uppvärmning vid alternativ 0 är 

ca 92 651 kWh årligen. Vid alternativ 1 är energianvändningen för uppvärmning ca 63 322 kWh 

årligen. Redovisning av kostnader och resultat görs i tabell 8, nästa sida. 
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Tabell 8. Här visas de olika kostnaderna som de olika alternativen har. Resultatet visar en 

ekonomiskvinst på ca 295 249 kr efter kalkylperioden av 15 år. 

Kalkylperiod 15 år Investeringskostnad Total driftkostnad Total 

livscykelkostnad 

 [kr] [kr] [kr] 

Alternativ 0 0 1 100 017 1 100 017 

Alternativ 1 53 000 751 768 804 768 

    

Ekonomisk förändring alternativ 1  295 249 

 

5.5.2 Byte av ventilationssystem 

Enligt intagna offerter kring ventilationssystem finns tre alternativ att räkna på ekonomiskt:  

 Alternativ 0. Det är att behålla dagens ventilationssystem, då förutsätts ett fullt fungerande 

ventilationssystem som fungerar som när verket konstruerades. Det förutsätts tillkomma 

reparationer vart femte år som antas kosta ca 5000 kr/reparation. Alltså blir det en service som 

kostar 5000 kr år 5, 10 och 15. Årlig normalservice beräknas ligga på ca 1000 kr/år.  

 Alternativ 1. Montera ett ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare. Priset för detta aggregat 

med styrsystem ligger på 102 000 kr. Enligt samtal med ventilationsprojekterare bedöms 

rördragning och installation kosta ca 400 000 kr för denna anläggning (Persson, 2014). Pris för 

underhåll beräknas kosta ca 1000 kr/år. 

 Alternativ 2. Montera två ventilationsaggregat med roterandevärmeväxlare. Priset för dessa 

aggregat, med styrsystem ligger på 127 500 kr. Rördragning beräknas kosta ungefär samma 

summa ca 400 000 kr. Pris för underhåll beräknas kosta ca 1300 kr/år. 

Totala livscykelkostnader är baserade på att elenergianvändningen för uppvärmning vid alternativ 0 är 

ca 92 651 kWh årligen. Vid alternativ 1 är elenergianvändningen för uppvärmning ca 66 381 kWh 

årligen. Vid alternativ 2 är elenergianvändningen för uppvärmning ca 52 599 kWh årligen. 

Redovisning av kostnader och resultat görs i tabell 9. 

 

Tabell 9. Här visas de olika kostnaderna som de olika alternativen har. Resultatet visar en 

ekonomiskförlust på ca 85 813 kr för alternativ 1. Resultatet för alternativ 2 visar en besparing på ca 

97 553 kr under kalkylperioden på 20 år. 

Kalkylperiod 20 

år 

Investeringskostnad Totala 

servicekostnader 

Total 

driftkostnad 

Total 

livscykelkostnad 

 [kr] [kr] [kr] [kr] 

Alternativ 0 0 23 890 1 431 527 1 455 417 

Alternativ 1 502 000 13 590 1 025 640 1 541 230 

Alternativ 2 527 500 17 667 812 696 1 357 864 

     

Ekonomisk förändring alternativ 1   -85 813 

Ekonomisk förändring alternativ 2   97 553 
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6. Diskussion 
 

6.1 Pumpstationen 
Efter att ha undersökt pumpens flöde ut från stationen kan jag konstatera att flödet stämmer bra 

överens med det dimensionerade flödet som pump- och systemkurvan visar. Driftpunkten mellan 

pumpkurvan och systemkurvan motsvarande max drift ligger på ca 20 l/s. Medelvärdet som 

undersöktes på pumpen ligger på ca 19,6 l/s vilket är väldigt nära det teoretiska flödet. Slutsatser som 

kan dras av detta är att pumpens kapacitet verkar inte vara så förändrat jämfört med den 

dimensionerande driftpunkten. Driftpunkten för motsvarande system i min drift ligger på ca 21,5 l/s 

vilket mycket väl kan uppstå vid korta perioder men eftersom pumpen har kort gångtid så ligger 

pumpen ganska sällan vid denna driftpunkt. Flödesbestämningen gällande pumpen ska ses som väldigt 

osäker då metoden som flödet uppskattades med beror väldigt mycket på vilket tillflöde som 

pumpsumpen har. Enklare hade det naturligtvis varit ifall en riktig flödesmätare hade använts. På 

grund av att endast en pump var monterad och driftsatt kunde bara flödet av naturliga skäl undersökas 

på denna.  

Det hade varit intressant att studera den andra pumpen start- och stopptider. Eftersom båda pumparna 

är av samma dimension hade värden kunnat jämföras med varandra. Rimligheten hade ytterligare 

kunnat bedömas utifrån jämförelsen mellan dessa pumpar.   

Driftsätten på pumparna kan ifrågasättas då de startar varannan gång. Teoretiskt borde pumparna slitas 

lika mycket om de går varannan gång och risken att båda pumparna havererar samtidigt borde öka när 

de går ungefär lika länge över ett år. Haveri på båda pumparna samtidigt vore katastrofalt. 

När driftrapporter granskades uppenbarade det sig att perioderna mellan tillsynerna är ganska långa 

speciellt på vinterhalvåret. I driftsrapporten över 2013 besöktes stationen sex gånger mellan 1-

november och 24-januari. Mellan dessa tidpunkter hade pumparna tillsammans haft 22 887 tillslag. 

Med tanke på att stationen inte har något larm till driftcentralen kan jag dra slutsatsen att pumpen kan 

många gånger stå stilla ganska länge innan någon lägger märke till detta. 

Givetvis hade det varit intressant att på något sätt logga driften över en längre period både för att 

undersöka när på dygnet de största belastningarna finns. En enkel metod för detta hade kunnat vara att 

göra det genom att logga strömstyrkan över tid. 

6.1.1 Åtgärder pumpstationen 

Ett förslag på åtgärd som jag tog fram var att montera en tredje pump som skulle ha variabelt flöde för 

att avlasta de befintliga pumparna. Det som måste beaktas angående ett eventuellt nytt styrsystem till 

pumpstationen är att det måste driftsätta de två större pumparna några gånger per vecka för att de inte 

skall slamma igen. Troligen skulle de stora pumparna användas mindre frekvent än den mindre, 

kompletterande pumpen. Självklart kan en av de stora pumparna monteras bort och endast en stor och 

en liten pump användas i stationen. Jag tänkte att eftersom det borde finnas ganska många 

pumpstationer av liknande typ, borde en liknande tillämpning kunna göras på många ställen. Efter 

kontakt med Linda Äleviken på Grundfos AB, som gör dessa pumpstationer idag, talade hon om att 

det tillverkas ca två till tre stationer i veckan. Då är storlekarna både större och mindre än denna. 

Pumparna i dagens stationer är av liknande typ av de pumpar som finns i Bygdeå, de styrs av 

nivåvippor eller tryckgivare. Grundfos som gör dessa stationer var skeptiska till att tillämpa 

varvtalsreglering vid pumpning av avloppsvatten på grund av variationen av substanser och fasta 

partiklar i vattnet. De tror att pumpar kan sätta igen och få driftstopp (Äleviken, 2014). 
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Magnus Johansson som arbetar på avloppspumpssektionen hos Grundfos i Göteborg, är också tveksam 

till detta. Han frågar hur många tillslag/h som pumparna har i pumpstationen, sedan jag talade om att 

de ligger mellan 15-20 tillslag/h påstår Magnus att det är helt normalt. Magnus säger att pumparna är 

gjorda för detta och att de ska klara av det utan större problem. Magnus säger att man föredrar hellre 

fler starter och stora pumpar framför mindre pumpar som inte kanske skulle klara av maximala 

tillflöden. När jag frågar vad en pump av den typen som jag har tagit fram skulle kosta, gissar han på 

ca 120 000 kr med ett modernt styrsystem. ”Förmodligen är detta mycket mer än vinsten som görs i 

energiförbrukning” säger Magnus på Grundfos AB. Då skulle hellre en ny station vara mer intressant 

med en lämpligare volym på pumpsump säger Magnus. En helt ny station skulle kosta ungefär 

200 000 kr (Johansson, 2014). Med tanke på de 3 919 kWh en varvtalsreglerad pump eventuellt skulle 

spara känns det som att det finns andra åtgärder som är mer intressanta ur ekonomiskt perspektiv. Vid 

tunga/många starter är det elmotorernas lager och tätningar som förbrukas snabbt. Själva 

driftkostnaden verkar vara svårt att räkna hem men kanske i renoveringskostnader vid förlängd 

livslängd. Men eftersom de som är kunniga på avloppspumpar säger att pumparna skall klara detta så 

verkar det inte heller vara ett skäl gott nog för att det skall satsas på varvtalsreglerade avloppspumpar. 

 

6.2 Reningsverket 
Enligt en rapport som Svenskt vatten har gjort är den specifika elanvändningen i medeltal ca 90 

kWh/år, pe. Ser vi på Dalkarlså reningsverk är den specifika elanvändning ca 200 kWh/år, pe. Denna 

siffra motsvarar anläggningen med fungerande ventilation och uppvärmning. Nu är Dalkarlså 

reningsverk mycket mindre än medelreningsverken i Sverige, storskaliga reningar är ofta effektivare 

än mindre anläggningar, vilket man får ha överseende med. Rapporten talar om att i Tyskland är den 

specifika elanvändningen i medeltal hälften så stor som i Sverige, men då är reningsanläggningarna i 

Tyskland avsevärt mycket större än i Sverige och de har inte lika låg normalårstemperatur heller. Helt 

klart tyder denna rapport på att det finns många åtgärder att förbättra i våra reningsanläggningar i 

Sverige (Kjellén & Andersson, 2002). 

Ventilationen i Dalkarlså är både energiineffektiv och trasig. Risken för att byggnaden far illa av 

underventilering är väldigt hög. Driftunderhållet på ventilationsaggregaten verkar vara undermåligt 

med tanke på hur filtrena till tilluftsdelen såg ut. Jag förstår varför det är installerat en extra 

aerotemper till reningshallen då värmebatterierna i ventilationsaggregaten är satta ur drift på grund av 

att aggregaten ”slår ifrån”. Nu är filtren bytta och aggregaten är synade och fungerar igen. Tyvärr 

betyder detta att mer energi kommer att behövas till anläggningen i form av värme, men nu slipper 

arbetsmiljön och byggnaden fara illa av underventilation i vart fall.  

Onödigt energianvändande kunde minimeras då elelementet stängdes av i kallförrådet, frågan är hur 

länge detta element har varit driftsatt? Troligen väldigt länge med tanke på att energibalansen där 

elementets energianvändning är medräknat stämmer, enligt mig, bra med specificerade förbrukningar. 

Vid 2012 och 2013 års energibalans avviker beräknad energianvändning med mindre än 2 % jämfört 

med specificerat behov. Detta känns mycket bra! Vad avvikelsen över 2011 års balans beror på är 

svårt att bedöma. Avvikelsen är nästan 25 %. Enligt driftrapporten har avloppspumparna gått många 

timmar under 2011. Detta trots att både energiförbrukningen på pumpstationen i Bygdeå och 

flödesrapporterna i reningsverket säger att 2011 har lägre flöden än både 2012 och 2013. Kan det vara 

så att bokföringen av pumpensdrifttimmar är fel på något sätt? Gradtimmenmetoden tar inte hänsyn till 

milt uteklimat heller, möjligen kan det vara så att en kombination av dessa påverkar resultatet så att 

avvikelsen blir som den blir. Låga flöden genom anläggningen borde ge låga drifttider på pumparna 
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som pumpar vattnet igenom anläggningen men enligt statistiken stämmer det inte, då höga drifttimmar 

har bokförts.  

Sanningshalten att energianvändningen skulle landa på ca 122 600 kWh årligen ifall ventilationen 

skulle fungera kan bedömmas genom att jämföra äldre elfakturor. Undersöker jag 

energispecifikationen över 2008 landar energitillförseln på ca 111 500 kWh. Om det inte var avsevärt 

höga flöden genom anläggningen då, verkar det som att ventilationen fungerade under 2008. Kanske 

var elementet i kallförrådet också avstängt? 

Det verkar gå åt en hel del värmeenergi till lokaler där bassänger med kallt vatten finns. Efter att ha 

studerat teorin och att efter vissa antagande har gjorts, kan det konstateras att det genom strålning och 

konvektion skapas mycket förluster. Själva förångningen minskar förlusterna lite men nettoeffekten är 

ändå större från luften till vattnet. Antaganden som har gjorts är att denna effekt som beräknades är 

konstant över 75 % av året. Naturligtvis är denna effekt variabel över året, det hade varit intressant att 

undersöka denna effektförlust under fler tidpunker på året för att få en uppfattning ifall detta antagande 

är rimligt. 

Vid kontroll av genererad fukt i reningshallen resulterade det i ett väldigt ungefärligt värde till ca 790 

g/h. Enligt tillverkaren av avfuktaggregatet skall fukten i luften kunna minskas med ca 1000 g/h när 

aggregatet går. Tyvärr verkar det som att kompressorn till avfuktningsaggregatet inte startar när 

strömmen kopplas in. Endast aggregatets fläktfunktion startade då funktionen av avfuktningen skulle 

provas. Vid fuktiga luftförhållanden på sommaren torde relativa fuktigheten i lokalen överstiga 

rekommenderade värden, vilket kan skapa fuktproblem i byggnaden. Aggregatet bör få en översyn 

eller bli utbytt mot ett med felfri funktion. 

 

6.2.1 Åtgärder reningsverket 

Det är svårt att hitta åtgärder gällande processen som skulle bidra till några stora besparingar. Driften 

på pumparna verkar det inga fel på. Normalt gällande pumpar ska man se till att driftpunkten skall 

ligga på den punkt där pumpen har sin högsta verkningsgrad. Allmänt när energiåtgången för olika 

delprocesser undersöks är det rimligt att kika på utrustning som har många drifttimmar årligen. 

Blåsmaskinen som har en uppmätt effekt på ca 0,5 kW arbetar året om med att blanda fällningsmedel
1
 

till avloppsvattnet. Omblandningen sker oavsett vilket flöde som sker genom reningsanläggningen. 

Ursprungligen då verket byggdes skedde blandingen genom att en propelleromrörande skötte detta 

mekaniskt. Då användes kalk som flockningstillsats, enligt driftpersonal påstås det att kalken klibbade 

ofta ihop och skapade problem på propelleromröraren. Därför monterades blåsmaskinen dit för att 

utföra denna omblandning. Idag när flockningsmedlet är en flytande vätska borde det inte ske någon 

klumpbildning ifall mekaniskomrörare skulle användas. Alternativ för andra blandningsmetoder borde 

ses över ifall det finns effektivare metoder än inblåsning av luft för omblandning. Skulle en 

omblandare med en effekt på 200 W användas istället skulle det bli en minskning med ca 2 600 kWh i 

energi årligen. Gällande slamskrapor och sedimenteringsomrörare kanske dessa drifttider också kunde 

ses över?  

Om effektberäkningen stämmer angående bassängförlusterna verkar det som att en enkel åtgärd skulle 

göra stor skillnad energimässigt. Ett lock av något slag som är välisolerat borde inte kunna vara någon 

svårare åtgärd att konstruera. Problemet ligger främst i hur tillgängligheten för översyn och 

                                                      

1
 Se förklaringar 
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provtagningar kan bevaras på ett bra sätt. Kanske kan luckor sättas dit på locket för provtagningens 

skull? Det hade varit väldigt intressant att göra en pilotanläggning där fortsatta undersökningar skulle 

kunna göras i fallet före och efter applicering av lock över bassängerna. Troligen skulle detta kunna 

göras på många reningsverk av liknande konstruktion för att spara på värmeenergi. 

Jag blev väldigt förvånad att det hade tillämpats så pass lite takisolering i reningshallen, endast 200 

mm mineralull till taket är inte mycket. Enligt beräkningar ska ombyggnation av taket och rivning av 

silo endast ge ca 3 800 kWh årligen men då skall man inte förbise att livslängden på en sådan åtgärd är 

lika lång som hela byggnaden om åtgärden blir utförd på ett korrekt sätt. 

Stämmer testet som energimyndigheten har gjort gällande luftvärmepumpar tycker jag att detta borde 

vara ett bra kortsiktigt alternativ för reningsverket i Dalkarlså.  Reningshallen tillåter bra 

värmespridning i lokalen då den har öppenplanlösning. Planlösningen i övriga delar av anläggningen 

tillåter inte lika bra värmespridning som i reningshallen. Energimyndigheten har testad denna 

värmepump i Luleå, eftersom det normalt är varmare årligen i Dalkarlså borde detta bidra till högre 

årsvärmefaktor (Energimyndigheten, 2012).  

Dessutom är drifttemperaturen i reningshallen lägre än den temperatur som värmepumpen är testad 

för, vilket bidrar till ytterligare fördelar i energiutbyte. Detta tillsammans med att 

investeringskostnaden är rätt låg gör detta till ett intressant alternativ. Enligt försäljaren skall denna 

luft/luft-värmepump från Mitsubishi klara lite tuffare förhållanden, men ska en investering i stil med 

denna göras, skulle jag undersöka den saken grundligare. Enligt den beräknade LCC-analysen över 

värmepumpsalternativet finns det utrymmen för dyrare alternativ av värmepumpar ifall någon annan 

lösning har bättre dokumenterad livslängd/tillförlitlighet. 

Något som absolut borde satsas på är ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Framförallt med 

tanke på att befintlig ventilation ha så osäker funktion och bör ses över/bytas ut. Varför det inte sitter 

värmeåtervinning där från början är för mig en gåta. Skall det investeras i ventilationsanläggningar 

måste djupare analyser göras i val av aggregat. Aggregaten som nämns i denna rapport är endast för 

referenssyfte. Aggressiva föroreningar i avluften kan ställa till problem om inte aggregaten är 

resistenta mot dessa. Undersöks befintliga kanaler och aggregat, som till största delen är gjorda i 

galvaniserad stålplåt, verkar de inte helt murkna. De har inte förbrukats under de 27 åren som 

anläggningen har varit i drift. Enligt ventilationsprojektörer måste ibland plastbeklädda kanaler 

användas vid besvärliga luftmiljöer, men jag bedömer att det måste handla om större, aggressivare 

anläggningar än i Dalkarlså. Säkrast är att tillämpa två aggregat för att inte luftföroreningar skall 

spridas och förstöra personalutrymmet. Plattvärmeväxlare är inte lika effektiva och det finns risk för 

på frysning i aggregatet under vinterhalvåret. Skötselrutiner är mycket viktigt att tillämpa vid 

drifttagande av dessa. Styrsystemet är mycket bra och skall enligt säljare vara mycket enkelt att 

använda, dock måste i så fall internetförbindelse vara tillgängligt. Internetförbindelse finns inte i 

dagsläget i reningsverket. Fördelen om internetförbindelse skaffas är att ett driftlarmsystem enkelt kan 

tillämpas för att både driftinformation och eventuella driftstopp skall kunna behandlas 

snabbare/enklare. 

En sänkning av temperatur skulle ge en energibesparing på ca 5 100 kWh årligen vilket är en hel del. 

Framförallt har denna åtgärd en kort återbetalningstid, då ingen investering krävs. Det är alltid en 

avvägning vilken komfort som önskas. En annan intressant utrustning som skulle kunna användas är 

en så kallad momentanelenergimätare. En sådan elmätare som kan mäta effekten i realtid. Med en 

sådan utrustning skulle olika effektförbrukare kunna kartläggas på ett enkelt sätt. Uppföljning skulle 

kunna ske fler gånger per år för att förbättra/undersöka oönskade utrustningar som har stor 
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energianvändning. Medvetenheten av hur stor realtidseffekten är kanske kan uppmana till att en 

minskning av olika effekter, ifall intresse finns hos driftledningen av reningsanläggningen. 

7. Slutsatser 
Utifrån resultat och personliga reflektioner har det upprättats en kartläggning på vilka delar av 

reningsverket som har olika mycket energianvändning. Energianvändningen som processen respektive 

byggnaden har är nu undersökt och redovisad. Gällande pumpstationens drift är den nu undersökt, om 

än under en begränsad tidpunkt. Förslag på åtgärder finns för att effektivisera energianvändningen för 

både reningsverket och pumpstationen. 

Beträffande pumpstationen arbetar pumparna på ett tillfredsställande sätt, enligt Magnus Johansson på 

Grundfos AB. Driftsättet är normalt och han rekommenderar ingen uppföljning med tanke på 

driftsresultatet. Således finns ingen anledning i dagsläget att åtgärda driftförhållandet. Kanske om 

driftförhållandet undersöks under en längre tid kan det uppkomma tecken på för många 

tillslagspunkter per timme, men som sagt detta uppstod inte under mätningstillfällena. 

Gällande reningsverket har några förslag på åtgärder upprättats och de som bidrog till de största 

effektiviserande resultaten har undersökt ekonomiskt. Det kan konstateras att förslag som att tillämpa 

värmepumpar och förbättra ventilationen är lönsamt på sikt enligt LCC-analysen.  

Görs en enkel approximativ överslagsberäkning skulle: rivning av kalksilo, ombyggnation av taket, 

tillämpa värmepump och byta ventilationssystem ge en energianvändning på ca 49 500 kWh årligen 

för hela reningsanläggningen. Detta motsvarar ca 82,5 kWh/pe, år. Detta kan jämföras med det 

ursprungliga behovet på ca 122 600 och 200 kWh/pe, år.  

Med hänsyn till detta hoppas jag att kommunen har en tydligare bild på hur energisituationen på 

pumpsationen i Bygdeå, respektive reningsanläggningen i Dalkarlså ser ut. Utifrån hur långsiktiga 

satsningar som kommunen vill göra finns det lite olika alternativ. Jag personligen har tagit med mig 

många bra erfarenheter utifrån detta. Jag har lärt mig att prioritera och behandla olika moment på ett 

bra sätt. Verkliga undersökningar bidrar alltid till ett resonemang som är nyttigt gällande rimlighet och 

tillförlitlighet. Framförallt har jag träffat och pratat med mycket kunnigt och trevligt folk i branschen.  

 

7.1 Förslag på vidare arbeten 
Tips på framtida arbeten i detta område skulle kunna vara att på ett mer grundligt sätt undersöka hur 

stora värmeförluster reningsbassängerna i reningsverken kan skapa årligen. De beräkningar som har 

gjorts i detta arbete kanske skall ses som en inledning på en större undersökning inom detta område. 

Troligen finns det besparingsmöjligheter att täcka bassängerna i reningsverk. Men som sagt djupare 

undersökningar krävs innan dessa slutsatser med säkerhet kan dras. 

Något som också bör undersökas närmare är vilka ventilationsluftflöden som bör omsätta anläggningar 

liknande de i Dalkarlså, kanske kan de minskas för att spara ytterligare energi? Tips för kommande 

examensarbete skulle kunna vara att beräkna luftflöden och ge förslag på kanaldragningar och 

placeringar på don. Något som också vore intressant att undersöka är möjligheten till att montera 

värmepumpanläggning som använder reningsvattnet som reservoar. Detta skulle ge en bra 

årsvärmefaktor då vattnet har en temperatur på ca 4°C som kan användas som uppvärmning i 

byggnaden. 
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Sedan finns alltid alternativ för förnyelsebara energikällor som skulle kunna användas. Rötning av 

slam används på många andra stora anläggningar med bra resultat, andra altarnativ är att använda sig 

av solen för att göra elektricitet eller värma byggnaden. Anläggningen ligger öppet till och potential 

till många soltimmar är därmed goda. 
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Bilaga 1 Ritning av pumpstation i Bygdeå. OBS ritningen är ej skalenlig!

 



 

b 

 

Bilaga 2 Bilder på pumpstationen i Bygdeå 

I figur a respektive figur b och figur c visas bilder över pumpsationen i Bygdeå. 

 

Figur a. Här visas utsidan av pumpstationsbyggnaden. 

 

  
Figur b. I golvet kan luckor fällas upp för att se 

pumpsumpen. Två avloppspumpar finns monterade 

ca 3 m ner i pumpsumpen. 

 

Figur c. Här visas avstängnings- och 

backventilerna till pumparna. 
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Bilaga 3 I figur d respektive figur e och figur f visas bilder över reningsverket i Dalkarlså. 

 

 

  

Figur e. Här visas den ena 

sedimenteringsbassängen. Den blå motorn 

driver slamskrapan till bassängen. 

 

Figur d. Här visas utsidan av reningsverket i Dalkarlså.  

Figur f. Här visas blåsmaskinen som har en 

effekt på 500 W och arbetar kontinuerligt. 
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Bilaga 4 Radiatorspecifikationer och ventilationsflöden 

 

 

 

 

  

TA1 = Tilluftsaggregat, luftflöde = 1200 

m
3
/h, värmeeffekt = 21.2 kW 

TA2 = Tilluftsaggregat, luftflöde = 400 

m
3
/h, värmeeffekt = 9,2 kW 

FF1 = frånluftsfläkt, luftflöde 400 m
3
/h 

FF2 = frånluftsfläkt, luftflöde 1000 m
3
/h 

FF3= frånluftsfläkt, luftflöde 700 m
3
/h 

 

RA1 = kamflänsradiator, effekt = 0,8 kW 

RA2 = Panelradiator, effekt = 0,8 kW 

RA3 = Panelradiator, effekt = 0,6 kW 

RA4 = Panelradiator, effekt = 0,4 kW 

FA = Avfuktningsaggregat = 0,7 kW 
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Bilaga 5 Värmegenomgångs- och övergångskoefficienter (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & 

Eklund, Energiberäkningar EnBe, 2014). 

 

Värmegenomgångskoefficienter [W/mK] Värmeövergångskoefficienter [W/m
2
K] 

Trä 0,14 Inne 7,7 

Rockwool 0,037 Ute 25 

Min. Ull 0,036   

GUskiva = Gips 0,12   

Gips 0,12   

Plastfolie 0   

Cellplast = Rockwool 0,037   
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Bilaga 6 Beräknade U-värden för konstruktioner samt standard U-värden. Area = [m
2
] och U-värde 

= [W/m
2
K] 

Yttervägg 

reningshall 

 Yttervägg kalksilo  Yttervägg övriga  Vägg 

vind/reningsdel 

125*22 Lockpanel  125*22 Lockpanel  125*22 Lockpanel  36*45 träregel C600 

3,2 Träfiberremsa  Underlagspapp  3,2 Träfiberremsa  35 Rockwool 

9 GUskiva  45*120 C600 regel  9 GUskiva  9 GUskiva 

36*45 C600 regel  120 Min. Ull  36*45 C600 regel  U-värde = 0,97 

36 Rockwool  U-värde = 0,35  36 Rockwool  Area = 10 

45*120 C600 regel  Area = 47,5  45*120 C600 regel   

120 Min. Ull    120 Min. Ull   

45*45 C600 regel    45*45 C600 regel   

45 Min. Ull    45 Min. Ull   

Plastfolie    Plastfolie   

16 Trädubbelspont    13 Gipsskiva   

U-värde = 0,26    U-värde = 0,2   

Area = 67,23    Area = 58,4   

 

Tak reningshall  Tak kalksilo  Tak övriga  Tak personaldel 

Ytterplåt  Ytterplåt  510 Min. Ull  510 Min. Ull 

45*70 Träregel  45*70 Träregel  Plastfolie  Plastfolie 

4,5 Träfiberskiva  150 Cellplast  22*120 Glespanel C140  13 gipsskiva 

45*270 C120 Träregel U-värde = 0,29  U-värde = 0,07  U-värde = 0,07 

50 Min. Ull  Area = 6,25  Area = 33,8  Area = 40,8 

150 Min. Ull       

Plastfolie       

22*120 Glespanel       

U-värde = 0,2       

Area = 77,5       

 

Fönster  Golv  Dörrar 

U-värde = 1,8  U-värde = 0,24  U-värde = 1,7 

Area = 7  Area = 155  Area = 16,2 
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Bilaga 7 Mollierdiagram för fuktig luft (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 

Energiberäkningar EnBe, 2014). 

 

 

A: Våt termometer 

B: Isbelagd termometer 

C: Vattenångans mättningstryck [kPa] 
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Bilaga 8 Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT (C) för olika orter och tidskonstanter upp 

till 6 dygn (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, Energiberäkningar EnBe, 2014). 
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Bilaga 9a Gradtimmar, Gt [°Ch/år] olika normalårstemperaturer och gränstemperaturer, Tg 

(Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, Energiberäkningar EnBe, 2014). 

 

 

Bilaga 9b Normalårstemperaturer [°C] för några orter (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 

Energiberäkningar EnBe, 2014). 
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Bilaga 10a Pump- och systemkurva för pumpstationen i Bygdeå 

 

Bilaga 10b Nuvärdesfaktorer och nusummefaktorer som används i beräkningarna av 

investeringarnas nuvärden. 

 För beräkning av nuvärde för kostnader som ej 

påverkas av energiprishöjning 

Med 3 % årlig 

energiprishöjning 

på el 

Kalkylränta 

[%] 

4,00 1,00 

Nuvärde efter 5 

år 

0,82 0,95 

Nuvärde efter 

10 år 

0,68 0,91 

Nuvärde efter 

15 år 

0,56 0,86 

Nusummefaktor 

för 15 år 

11,12 13,87 

Nusummefaktor 

för 20 år 

13,59 18,05 
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Bilaga 11 Pumpspecifikationer över föreslagen pump till pumpstationen i Bygdeå 
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Bilaga 11 fortsättning. Pumpspecifikationer över föreslagen pump till pumpstationen i Bygdeå 
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Bilaga 11 fortsättning. Pumpspecifikationer över föreslagen pump till pumpstationen i Bygdeå 
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Bilaga 11 fortsättning. Pumpspecifikationer över föreslagen pump till pumpstationen i Bygdeå 
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Bilaga 12 Drifttimmar, driftskvot och effekter över den maskinella utrustningen i reningsverket 

2011-2013. 

År 2011       

Utrustning Effekt Antal Tot. 

effekt 

Drifttimmar Energi Dt/tå Tillgodo 

 [kW] [st] [kW] [h] [kWh/år]   

Avloppspump 1 3,20 1,00 3,20 1 927,00 6 166,40 0,22 nej 

Avloppspump 2 3,20 1,00 3,20 1 297,00 4 150,40 0,15 nej 

Komprimator 1,50 1,00 1,50 64,48 96,72 0,01  

Sedimentomrörare 0,12 2,00 0,24 8 760,00 2 102,40 1,00  

Luftomrörare 0,50 1,00 0,50 8 760,00 4 380,00 1,00  

Slamskrapor 0,12 2,00 0,24 8 760,00 2 102,40 1,00  

Mammutpump 0,55 2,00 1,10 146,00 160,60 0,02  

Slampump 1 3,60 1,00 3,60 4,70 16,92 0,00 nej 

Slampump 2 3,60 1,00 3,60 4,70 16,92 0,00 nej 

Fuktaggregat 0,14 1,00 0,14 2 920,00 408,80 0,33  

Belysning 2,15 1,00 2,15 100,00 214,50 0,01  

Kyl/frys 0,06 1,00 0,06 8 760,00 544,00 1,00  

Driftel 1,00 1,00 1,00 8 760,00 8 760,00 1,00  

Elelement i 

kallförråd 

1,00 1,00 1,00 6 570,00 6 570,00 0,75 nej 

Bassängförlust 2,86 1,00 2,86 6 570,00 18 790,20 0,75 nej 

 

År 2012       

Utrustning Effekt Antal Tot. 

effekt 

Drifttimmar Energi Dt/tå Tillgodo 

 [kW] [st] [kW] [h] [kWh/år]   

Avloppspump 1 3,20 1,00 3,20 2 553,00 8 169,60 0,29 nej 

Avloppspump 2 3,20 1,00 3,20 1 650,00 5 280,00 0,19 nej 

Komprimator 1,50 1,00 1,50 84,06 126,09 0,01  

Sedimentomrörare 0,12 2,00 0,24 8 760,00 2 102,40 1,00  

Luftomrörare 0,50 1,00 0,50 8 760,00 4 380,00 1,00  

Slamskrapor 0,12 2,00 0,24 8 760,00 2 102,40 1,00  

Mammutpump 0,55 2,00 1,10 146,00 160,60 0,02  

Slampump 1 3,60 1,00 3,60 6,70 24,12 0,00 nej 

Slampump 2 3,60 1,00 3,60 6,70 24,12 0,00 nej 

Fuktaggregat 0,14 1,00 0,14 2 920,00 408,80 0,33  

Belysning 2,15 1,00 2,15 100,00 214,50 0,01  

Kyl/frys 0,06 1,00 0,06 8 760,00 544,00 1,00  

Driftel 1,00 1,00 1,00 8 760,00 8 760,00 1,00  

Elelement i 

kallförråd 

1,00 1,00 1,00 

6 570,00 6 570,00 0,75 

nej 

Bassängförlust 2,86 1,00 2,86 6 570,00 18 790,20 0,75 nej 
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Bilaga 12 fortsättning. Drifttimmar, driftskvot och effekter över den maskinella utrustningen i 

reningsverket 2011-2013. 

År 2013       

Utrustning Effekt Antal Tot. 

effekt 

Drifttimmar Energi Dt/tå Tillgodo 

 [kW] [st] [kW] [h] [kWh/år]   

Avloppspump 1 3,20 1,00 3,20 1 873,00 5 993,60 0,21 nej 

Avloppspump 2 3,20 1,00 3,20 1 170,00 3 744,00 0,13 nej 

Komprimator 1,50 1,00 1,50 60,86 91,29 0,01  

Sedimentomrörare 0,12 2,00 0,24 8 760,00 2 102,40 1,00  

Luftomrörare 0,50 1,00 0,50 8 760,00 4 380,00 1,00  

Slamskrapor 0,12 2,00 0,24 8 760,00 2 102,40 1,00  

Mammutpump 0,55 2,00 1,10 146,00 160,60 0,02  

Slampump 1 3,60 1,00 3,60 5,50 19,80 0,00 nej 

Slampump 2 3,60 1,00 3,60 5,50 19,80 0,00 nej 

Fuktaggregat 0,14 1,00 0,14 2 920,00 408,80 0,33  

Belysning 2,15 1,00 2,15 100,00 214,50 0,01  

Kyl/frys 0,06 1,00 0,06 8 760,00 544,00 1,00  

Driftel 1,00 1,00 1,00 8 760,00 8 760,00 1,00  

Elelement i 

kallförråd 

1,00 1,00 1,00 

6 570,00 6 570,00 0,75 

nej 

Bassängförlust 2,86 1,00 2,86 6 570,00 18 790,20 0,75 nej 
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Bilaga 13 Specifikationer över föreslagen värmepump till Dalkarlså. Den gulmarkerade kolumnen 

avser rekommenderad värmepump. 
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Bilaga 14 Specifikationer över ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare 
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Bilaga 14 fortsättning. Specifikationer över ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare 
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Bilaga 14 fortsättning. Specifikationer över ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare 
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Bilaga 15. Specifikationer över ventilationsaggregat med två roterandevärmeväxlare. 

 

  



 

v 

 

Bilaga 15 fortsättning. Specifikationer över ventilationsaggregat med två 

roterandevärmeväxlare. 
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Bilaga 15 fortsättning. Specifikationer över ventilationsaggregat med två 

roterandevärmeväxlare. 

 

 


