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Förord 
Detta examensarbete om 15 högskolepoäng har utförts på Knorthems avloppsreningsverk på 

uppdrag av ÅF. Examensjobbet är sista delen av mina studier till högskoleingenjör i energiteknik vid 

Umeå universitet.  

Jag skulle vilja tacka min företagshandledare Lars Olsson som givit och handlett mig genom 

uppdraget på Knorthems avloppsreningsverk. Ett extra varmt tack till all personal på Knorthem som 

har hjälp mig under arbetets gång och gjort min tid hos dem väldigt trivsam och lärorik. Även ett tack 

till min universitetshandledare Åke Fransson som varit till stor hjälp i arbetet med rapportens 

utformning. 

Med denna rapport vill jag också visa min uppskattning till mamma Ylva som tillägnade sitt 

examensarbete 1999 till mig och min syster Julia, med förhoppningen att med sina studier kunna 

förmedla vägen till och glädjen av kunskap. 
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Hampus Hägglund 
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Sammanfattning 
Avloppsreningsverken fyller en viktig funktion i ett kretsloppsanpassat samhälle. Vattnet som 

används och förorenas av människan måste renas från ämnen som leder till övergödning, syrebrist 

och nedskräpning i våra sjöar och hav. Reningsprocessen är en energislukare i vårt samhälle. Många 

verk är byggda under 70- och 80-talet och gammal utrustning används fortfarande. En effektivare 

process innebär att mindre extern energi i form av värme och el behöver köpas in, vilket är en 

kostnadsbesparing som kan göra investeringar lönsamma på lång sikt. Det kan även ses i linje med 

EU:s miljömål om energieffektivisering med 20% fram till 2020 [1].  

Arbetet till rapporten är utförd på Knorthems reningsverk i centrala Örnsköldsvik där vatten renas 

från Örnsköldsviks stadskärna. Reningsprocessen kan delas upp i två steg. Det första är att rena 

vatten för att kunna släppa ut det i Örnsköldsviksfjärden och det andra steget är att röta det slam 

som utfälls av vattenreningen. Rötningen ger biogas som eldas för att värma upp rötslammet i 

rötgaskammaren och hålla det vid 37,5℃, samt för att värma byggnaderna. 

Syftet har varit att ta fram förslag på hur energianvändningen på reningsverket ska kunna minskas. 

För att få en bild över energins fördelning har en teoretisk kartläggning gjorts över process- och 

fastighetsel, samt uppvärmning av byggnader och värme till processen. På grund av arbetets 

begränsning i tid så har bara vissa av de större elanvändarna beräknats och analyserats noggrannare. 

Övrig utrustning har inventerats för att bestämma eller uppskatta dess effekt och drifttid. 

Uppvärmningen utgörs dels av lokaler för personal och processhallar, samt uppvärmning och 

varmhållning av rötslam i rötgaskammaren. Värmeflödet för uppvärmning av byggnaderna mättes 

och ett samband togs fram för att bestämma förhållandet mellan utetemperatur och värmebehovet. 

Beräkningar av energin för att värma byggnaderna kunde på så sett göras.  Rötgaskammarens 

värmebehov kunde beräknas utifrån hur mycket råslam som körts in och hur stora värmeförlusterna 

genom kammaren är. Genom att göra en modell av rötgaskammarens uppbyggnad kunde 

beräkningar av värmeförlusterna göras. 

Kartläggningen har sedan legat till grund för vidare arbete med förslag på förändringar som skulle 

kunna leda till minskad energianvändning.  Resultatet av förslagen omfattar både enklare 

förändringar som injustering av ventilationen och översyn av radiatorerna, till mer omfattande 

åtgärder som värmeväxling av slam och renovering av blåsbassängernas luftningssystem. 

Under arbetets gång har många antaganden och förenklingar gjorts för att nå fram till resultatet. 

Bara ett fåtal mätningar har utförts under väldigt korta tidsperioder för att sedan ligga till grund för 

beräkningar över en period av ett år. Detta gör att dessa resultat har stora osäkerheter men ger en 

indikation om var vidare och mer ingående arbete kan göras. 
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Abstract 
Wastewater treatment plants fulfill an important function in a society adapted to eco-cycle. The 

water used and polluted by human must be purified from substances that lead to eutrophication, 

oxygen deficiency and littering in our seas and oceans. The water cleaning process is an energy 

guzzler in our society. Many plants are built in the 70s and 80s and old equipment is still used. A 

more efficient process means that less external energy in the form of heat and electricity need to be 

bought, which is a cost saving that can make investments viable for the long term. It can also be seen 

in line with EU environmental work on 20% more efficient energy use by 2020 [1].  

The work for this report is made on the Knorthems wastewater treatment plant in Central 

Örnsköldsvik, where water from Örnsköldsvik Centre is purified. The cleaning process can be divided 

into two stages. The first is to purify the water so it can be discharged into Örnsköldsviksfjärden, and 

the second step is to digest the sludge from the water purification. The digestion process produces 

biogas fired to heat up sludge in the digestion tank and keep it at 37.5℃ and heat up the buildings. 

The purpose of this work has been to develop suggestions how the energy use can be reduced at the 

treatment plant. To get a picture of the energy distribution, a theoretical survey is made over 

electricity need in the process and building, as well as the heating needs of buildings and process. 

Because of the limited time, only the major electricity users were accurately calculated and analyzed. 

Other equipment has been checked and electricity users effect and operation time have been used in 

the estimation of used energy. The warming goes to premises for the staff and process, as well as 

heating and keep the sludge in the digestion tank warm. The heat flow for warming the buildings was 

measured and an equation was developed to determine the relationship between the outside 

temperature and heating requirement. Calculations of energy used for heating of the buildings could 

then be done. The digestion tanks heating could be calculated based on the fed of sludge and the 

heat losses through the tank. By demand a construction model of the digestion tanks the heat losses 

could be calculated. 

The results of the energy survey has been used as a basis for further work with suggestions for 

changes that will lead to reduced energy use. The result of the suggestions includes both simple 

changes to adjust the operation of ventilation and inspection of the radiators, to bigger suggestions 

such as heat exchange between sludges and the renovation of the aeration basin air system. 

During the work many assumptions and simplifications have been made to achieve the results. Only a 

few measurements have been executed during the very short periods of time and then served as the 

basis to calculate the energy in one year. This makes that the presented values are rough theoretical 

calculations and should be used as an indication of where further and deeper works can be done. 
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 Förklaringar 

   

Aerotemper Värmeaggregat som sprider luft med hjälp av en fläkt 

Emissivitet Utstrålningstätheten hos kroppar vid samma temperatur 

Konvektion Gaser och vätskors rörelse framkallad av 
densitetsskillnader  

pe Personekvivalenter 

RGK Förkortning för rötgaskammare 

Shunt Ventil för att blanda returvattnet från pannan med 
framledningsvattnet för att få önskad temperatur. 

TS Torrsubstans 

Undre värmevärde Alt. effektiva värmevärdet. Den energimängd som krävs 
för att förånga vattnet som bildas vid förbränning ingår ej 

VVX Förkortning för värmeväxlare 
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1 Inledning 
För ett fungerande kretsloppsanpassat samhälle krävs att avloppsvattnet från oss människor renas 

noga innan det åter släpps ut i naturen. Ämnen som avloppsvattnet bär med sig får olika 

konsekvenser för våra vattendrag om det släppas ut utan renande insatser. Höga koncentrationer 

organiskt biologiskt nedbrytbara ämnen bidrar till syrefattig miljö. Kväve och fosfor leder till 

övergödning. Bakterier, virus och parasiter och andra mikroorganismer kan leda till sjukdomsfall. 

Större fraktioner som matrester, toapapper, topps och annat skräp som felaktigt spolas ned i 

avloppet måste rensas bort [2]. I Sverige finns det ca 2000 avloppsreningsverk som ser till att 

avloppsvattnet från våra tätorter och industrier är renat innan det släpps ut [2]. 

I Örnsköldsvik stad finns det 3 större reningsverk, Knorthem, Bodum och Prästbordet. Knothems 

avloppsreningsverk togs i bruk 1970 och renar varje år omkring 1,7 miljoner kubikmeter 

avloppsvattnet från 16 000 pe1 i centrala Örnsköldsviks stad, innan det släpps ut i 

Örnsköldsviksfjärden.  

Sveriges avloppsreningsverk använder ca 0,6 TWh el per år, vilket motsvarar ca 0,5% av Sveriges 

totala elanvändning [3]. År 2007 satte EU upp energimål, varav ett är att energieffektivisera med 20% 

från år 2008 fram till 2020 [1].  

1.1 Bakgrund 
Driften av reningsverket kräver energi i form av elektricitet och värme. Att se till att energin utnyttjas 

så effektiv som möjligt leder till att allt mindre energi behöver köpas in, vilket både på kort och lång 

sikt är en ekonomisk besparing. Denna kostnadsbesparing kan leda till att det är värt att investera för 

att sänka energianvändandet.  

När man tittat på en anläggning av detta slag bör energiåtgången delas upp på reningsprocess och 

byggnad. Många av de svenska avloppsreningsverken är byggda på 70-och 80-talet. Processen drivs 

och styrs av gammal utrustning, vilket kräver mer energi än modern. Åldern medför även att slitage 

påverkar utrustningens effektivitet. Byggnaden avser både lokaler för processutrustning och 

personalutrymmen, vilket ställer krav på bra arbetsmiljö gällande ventilation, värme och belysning. 

För att kunna se vilka åtgärder som är lämpliga att göra, bör en kartläggning av energiåtgången göras. 

1.2 Syfte 
Som sista del i min utbildning till högskoleingenjör i energiteknik är detta mitt examensarbete. Syftet 

är att ta fram ett underlag med förslag på åtgärder för att minska den interna energianvändningen 

och för ett bättre utnyttjande av överskottsenergin från reningsprocessen på Knorthems reningsverk. 

1.3 Mål 
Genom att inventera utrustning i reningsprocessen, lokaler, uppvärmning och ventilation kunna 

kartlägga energianvändandet. Energikartläggningen ligger som grund för att upptäcka områden där 

energieffektivisering är aktuella och hur tänkbara åtgärdsförslag kan se ut. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet utförs under våren 2015 vilket medför att mätningar utförs under en begränsad tid. I många 

fall ligger dessa mätningar till grund för perioder som skall representera ett helt år, vilket gör att 

beräkningarna är grova och mer som en indikation för framtida fördjupande arbeten.   

                                                           
1
 Se förklaringar 
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2 Reningsprocessen  
I denna del beskrivs reningsprocessen på Knorthems avloppsreningsverk, byggnaderna och dess 

uppvärmning. Dessutom beskrivs utrustning, samband och ekvationer som har används för att 

komma fram till resultatet. 

2.1 Processbeskrivning av vattenrening på Knorthem 
Det finns flera olika sätt att rena avloppsvatten från organiskt material och näringsämnen som bidrar 

till övergödning. I följande stycke beskrivs i grova drag reningstekniken som används på Knorthems 

avloppsreningsverk. 

2.1.1 Vattenrening 
Avloppsvattnet som kommer till Knorthem renas i de olika stegen mekanisk, biologisk och kemisk. 

Det första mekaniska steget består av ett rensgaller där avloppsvattnet passerar och större partiklar 

avlägsnas. Renset kan bestå av tillexempel tops, plast, bindor och våtservetter som samlas upp för att 

skickas iväg som brännbart avfall. Vattnet fortsätter till ett sandfång där avloppsvattnet passerar i en 

sådan hastighet så att sand, sten, kaffesump och andra tyngre partiklar kan sjunka till botten. Det 

pumpas därefter vidare för avvattning för att slutligen skickas iväg som deponi, se figur 1. 

Avloppsvattnet fortsätter in i bioreningssteget till en så kallad luftningsbassäng, som är en avspegling 

av naturens sätt att bryta ner organiskt material. Har renas avloppsvattnet från syreförbrukande 

material och fosfor. Detta för att inte bidra till att övergödning och syrebrist uppstår i naturen. 

Mikroorganismer frodas genom att äta upp det organiska material som finns i avloppsvattnet. För 

nedbrytning av organiskt material krävs mycket syre och därför blåses kontinuerligt luft in i vattnet 

för att syresätta det. I luftningsbasängen tillsätts också kemikalien polyaluminiumklorid (PAX) för att 

fälla ut fosfor och polymer för en effektiv flockning [4] se figur 1.  

Avloppsvattnet går sedan till sedimenteringsbassänger där mikroorganismerna och det utfällda 

fosfatet flockas och sjunker till botten. Vattnet är nu så rent att det kan släppas ut i havet. Slammet 

som sedimenterat till botten skrapas kontinuerligt ihop för att pumpas tillbaka till luftningsbasängen, 

så mängden mikroorganismer hålls stabil. Eftersom mikroorganismerna hela tiden förökar sig blir det 

ett visst överskott av slam som pumpas till slamhanteringen se figur 1. 

2.1.2 Rötning 
Överskottslammet pumpas till slamförtjockaren för ytterligare sedimentering för att höja torrhalten 

innan det pumpas in i rötkammaren. Vattnet som slammet har sedimenterat från (rejekt) rinner 

tillbaka till luftningsbassängen, se figur 1.  

Från slamförtjockaren pumpas slammet försiktigt in i rötkammaren, se figur 1. I rötgaskammaren 

pågår fortsatt nedbrytning av organiskt material i syrefri, så kallad anaerob miljö. Rötningsprocessen 

utförs av olika typer av bakteriestammar. Fakultativa anaeroba bakterier klarar att leva i miljöer både 

med och utan syre, till skillnad från strikt anaeroba bakterier som bara kan leva i syrefria miljöer. De 

strikt anaeroba bakterierna är känsliga för förändringar i sin levnadsmiljö som pH, temperatur och 

gifter. Alltför hastig förändring av temperaturen i rötgaskammaren kan leda till att processen stannar 

av och det kan ta veckor att få igång igen. Nedbrytningsprocessen kan förklaras i tre steg som sker 

samtidigt i balans med varandra i en väl fungerande rötkammare [5]: 

 Mer komplicerade organiska föreningar av fett, kolhydrater och äggviteämnen bryts ner 

(hydrolyseras) till mer lättlösliga föreningar som aminosyror, fettsyror och sockerarter av de 

fakultativt anaeroba bakterierna. 
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 De mer lättnedbrutna ämnena omvandlas till ättiksyra, propionsyra, vätgas och koldioxid. 

 De strikt anaeroba bakterierna bryter ner syrorna och vätgasen till koldioxid. 

Rötgasen som bildas innehåller ca 65% metan och 35% koldioxid [5] och ackumuleras i en gasklocka 

för att sedan förbrännas i en gaspanna. Energin som utvinns förser processen, d.v.s. uppvärmning 

och varmhållning av rötslammet i röttanken och byggnaden med värme. Gasen facklas om 

produktionen överskrider värmebehovet. 

När nytt slam pumpas in i rötkammaren bräddar det utrötade slammet över till en lagertank i väntan 

på att köras genom en centrifug som höjer torrhalten på slammet, se figur 1. Slammet används i 

skrivande stund som täckmaterial för sluttäckning av en soptipp. 

 

Figur 1. Flödesschema över renings- och rötningsprocessen, system för biogasen till pannan och distributionen av 
varmvattnet till uppvärmning av rötslam och radiatorsystemet. 

2.2 Snäckpumpar 
Snäckpumpar eller öppen skruvpump bygger på Archimedes skruv, som är den äldsta typen av 

roterade pumpkonstruktioner. Runt rotorn sitter gängformade skovlar som arbetar i en ränna som 

omsluter skovlarna och har en lutning på ca 30°. Pumptypen lämpar sig för stora flöden med låg 

uppfordringshöjd och är okänslig för större beståndsdelar i pumpmediet, detta gör den lämplig i 

avloppsreningsverk. Pumptypen är självreglerande, då vattennivån stiger vid inloppet ökar 

fyllnadsgraden och därmed flödet i pumpen figur 2. Pumpverkningsgraden är hög över ett stort 

intervall av flödena och ses i figur 2 [6].  
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Figur 2. Den vänstra bilden [7] illusterar hur flödet genom pumpen ökar när nivån vid inloppet stiger, vilket gör den 
självreglerande. Den högra bilden visar snäckpumpens verkningsgrad vid olika flödesbelastning [6]. 

2.3 Luftningssystem i bioreningssteget  
Luftningssystemet på Knorthems reningsverk är av typen bottentäckande tallriksluftning. 

Kompressorerna är av typ vridkolvsmaskin. Luften finfördelas i små bubblor genom att pressas 

genom dessa tallrikar av gummimembran, även kallad dysor. Detta för på ett effektivt sett kunna 

överföra syre till mikroorganismerna i luftningsbassängen. Parametrar för hur god denna 

syreöverföring blir är: [3] 

 Luftbubblornas storlek 

 Uppehållstiden i bassängen 

 Dysornas täckningsgrad 

 Bassängdjup 

 Omrörning i bassängen 

2.4 Byggnad 
Följande stycke handlar om byggnadernas värme- och ventilationssystem. 

2.4.1Uppvärmning 
Uppvärmning för processen och byggnaden kommer från gaspannan och stöttas vid behov av 

fjärrvärme. Tappvarmvatten värms enbart av fjärrvärme. Värmen i byggnaden distribueras av ett 

vattenburet värmesystem och via olika shuntgrupper1 fördelas värmen till radiatorer, golvvärme i 

omklädningsrummet och tilluftsventilationens värmebatteri.  

Personalutrymmen och verkstad, se figur 3, värms av radiatorer och i omklädningsrummet är 

golvvärme installerat. Rum för processutrustning stödvärms av en radiator eftersom röttanken är en 

oisolerad betongvägg och ger ifrån sig värme. 
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Intagshuset, se figur 3, värms delvis med radiatorer och det finns två stycken aerotemprar1, varav en 

är tagen ur drift, med radiatorvarmvatten som värmekälla. Denna styrs av en termostat som är 

inställd att starta om inomhustemperaturen sjunker under 10℃. Polymerrummet värms av en 

radiator. 

Pax-byggnaden, se figur 3, värms av en aerotemper2 med el som värmekälla, den startar när 
temperaturen understiger ca 20℃. 

 

 

Figur 3. Översiktsbild över byggnader och objekt på Knorthems avloppsreningsverk. 1. Rötgaskammare  
2. Rum för processutrustning, verkstad, pannrum och tvätthall 3. Personalutrymmen 4. Förråd och placering för 
ventilationsaggregat 5. Luftningsbasänger 6. Pax-hus 7. Sedimenteringsbassänger 8. Beredning polymer  
9. intagshus 10. kulvert 11. Gasklocka 12. Våtslamlager  13. Slamförtjockare. 
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2.4.2 Ventilation 
Ventilationen för kontor och övriga personalutrymmen är av FTX-typ, där den inkommande tilluften 

värms upp av energi från utgående frånluft med hjälp av en korsströmsvärmeväxlare. Räcker inte 

värmen som överförs från frånluften till tilluften så finns ett värmebatteri, alternativt om tilluften är 

för varm så finns ett kylbatteri för behagligare temperatur sommartid. figur 4 illustrerar aggregatets 

komponenter och var temperaturmätningar är möjlig. På aggregatets styrskåp finns en panel där 

parametrar för olika driftlägen och önskad temperatur ställs in. Det finns möjlighet att ställa in 

tidschema hur driften skall vara för alla veckans dagar. Ventilationen i byggnadsdelar för processen 

är ventilerade med frånluftfläktar och friskluftsintag. 

 

 

Figur 4. Schematisk beskrivning över komponenter i ventilationsaggregatet. Vid de olika punkterna mäts temperatur, T1 
= uteluft, T2 = temperatur i värmeväxlaren, T3 = tilluft, T4 =frånluft, T5 = avluft. Tå = temperatur mellan värmeväxlaren 
och värmebatteriet. 
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3 Teori 
För att beräkna värmeeffekten som tillförs radiatorsystemet används ekvation 1. Om massflödet och 

temperaturdifferensen i flödet mellan det som går ut till systemet och som kommer tillbaka kan 

värmeeffekten beräknas. Vattnets densitet kan antas vara 1 kg/dm3. 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = �̇�𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑐𝑝,   𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ (𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) (1) 

 

där �̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊] 

 �̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

 𝑐𝑝,   𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡, 4180 [
𝐽

𝑘𝑔∙℃
] 

 𝑇𝑢𝑡 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑢𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡 [℃] 

 𝑇𝑖𝑛 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡 [℃] 

För att beräkna energin som utvinns vid förbränning av rötgas används ekvation 2. Gasvolymen 

anges i normalkubikmeter (Nm3), vilket innebär att gasens tryck och temperatur är 1 bar och 273 K 

[8]. Värmevärdet i biogasen beror på metanhalten i gasen. Metans undre värmevärde1 är 9,97 

kWh/m3 [9] således bli rötgas med 60%-ig metanhalts värmevärde ca 6 kWh/Nm3. 

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐻𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 (2) 

 

där 𝐸𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡 [𝑘𝑊ℎ]  

 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 = 𝑔𝑎𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑁𝑚3] 

 𝐻𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒 [
𝑘𝑊ℎ

𝑁𝑚3] 

 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 = 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

Om olika ämnen blandas ändras värmekapaciteten beroende på koncentrationen. För att beräkna 

energimängden som krävs för att värma upp en viss mängd slam av en viss TS-halt1 bestäms först 

värmekapaciteten ut med ekvation 3 [10]. Energimängden beräknas med ekvation 4. 
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𝑐𝑝,𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑆 𝑥% =
(100 − 𝑇𝑆) ∙ 𝐶𝑝,   𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + 𝑇𝑆 ∙ 𝐶𝑝,   𝑠𝑙𝑎𝑚

100
 

(3) 

 

där 𝑇𝑆 = 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 

 𝑐𝑝,   𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡, 4180 [
𝐽

𝑘𝑔∙℃
] 

 𝑐𝑝,   𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝑠𝑙𝑎𝑚𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡, 1050 [
𝐽

𝑘𝑔∙℃
] 

𝑄𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 ∙ 𝑐𝑝,   𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑆 𝑥% ∙ (𝑇𝑅𝐺𝐾 − 𝑇𝑖𝑛) (4) 

 

där 𝑄𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 [𝐽] 

 𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 

 𝑐𝑝,   𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑆 𝑥% = 𝑠𝑙𝑎𝑚𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝 [
𝐽

𝑘𝑔∙℃
] 

 𝑇𝑅𝐺𝐾 = 𝑠𝑙𝑎𝑚𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖 𝑟ö𝑡𝑔𝑎𝑠𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒𝑛 [℃] 

 𝑇𝑖𝑛 = 𝑠𝑙𝑎𝑚𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖𝑛 𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑟ö𝑡𝑔𝑎𝑠𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒𝑛 [℃] 

En värmeväxlares verkningsgrad beskrivs av kvoten mellan överförd energi och teoretiskt maximalt 

överförd energi, ekvation 5 [11]. 𝑄𝑚𝑎𝑥 är det teoretiskt högsta energimängd som överförs om 

inloppstemperaturen på den varma fluiden kan sänkas till inloppstemperaturen på den kalla fluiden. 

𝜂𝑉𝑉𝑋 =
𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
 

(5) 

 

där 𝜂𝑉𝑉𝑋 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  

 𝑄 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [J] 

 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [J] 

För att värmebalans i en byggnad ska råda är avgiven effekt från uppvärmningssystem och 

gratisvärme, typ solinstrålning, apparater, personaktivitet, etc., i balans med värmeförluster genom 

väggar, golv, tak och ventilationsförluster. Värmebalansen beskrivs enlig ekvation 6 [11]. 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑜𝑣 = �̇�𝑤 + �̇�𝑔 (6) 

 

där �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑊] 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑊] 

 �̇�𝑜𝑣 = 𝑜𝑓𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [𝑊] 

 �̇�𝑤 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 [𝑊] 

 �̇�𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑊] 



10 
 

Temperaturverkningsgranden är kvoten mellan temperaturförändringen som blir av att luften 

passerar värmeväxlaren och den högsta möjliga temperaturskillnaden med rådande temperaturer 

och beräknas med ekvation 7 [11]. 

η𝑇 =
𝑇å − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝐹𝐿 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
 

(7) 

 

där 𝜂𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛  

 𝑇å = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑐ℎ  

                                   𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖  [℃] 

 𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑝å 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [℃] 

 𝑇𝐹𝐿 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑝å 𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [℃] 

Ventilationsluftens upptagna eller avgivna energi beräknas med ekvation 8. Om värmeöverföring i 

växlaren antas förlustfri gäller ekvation 9. 

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑉𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ (𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝑇𝑓ö𝑟𝑒) (8) 

 

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡,   𝑖𝑛 = 𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡,   𝑢𝑡 (9) 

 

där 𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡 = ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 [𝐽] 

 𝑉𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

 𝑐𝑝,   𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝐽

𝑘𝑔∙℃
] 

 𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑉𝑉𝑋 [℃] 

 𝑇𝑓ö𝑟𝑒 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑓ö𝑟𝑒 𝑉𝑉𝑋 [℃] 
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Olika material som sammansätts har olika förmåga att leda värme, där den sammantagna förmågan 

brukar benämnas som U-värde. U-värde beror på att olika material har olika lätt att släppa igenom 

värme och brukar betecknas med λ, samt hur ytterskiktet påverkas av strålning och konvektion1, som 

becknas α. Om väggen består flera olika lager av material så ges det enskilda materialets 

värmeresistans av ekvation 10 och den totala av ekvation 11 [11]. 

𝑅 =
𝛿

𝜆
 

(10) 

 

1

𝑈
= 𝑅𝑡𝑜𝑡 =

1

𝛼𝑖𝑛
+ ∑

𝛿

𝜆
+

1

𝛼𝑢𝑡
 

(11) 

 

där 𝑅 och 𝑅𝑡𝑜𝑡 = värmeresistans [
𝑚2∙𝐾

𝑊
] 

 𝛼 =  𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] 

 𝛿 = 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 [𝑚] 

 𝜆 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 [
𝑊

𝑚∙𝐾
] 

För att beräkna transmissionsförluster genom en vägg används ekvation 12. 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (12) 
 

där �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 [𝑊] 

 𝑈 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] 

 𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

 𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å ö𝑚𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑚 𝑣ä𝑔𝑔𝑒𝑛 [℃] 

Avloppsvattnet samlas i en pumpgrop och för att beräkna arbetet för att lyfta det in till reningsverket 

används ekvation 13 [12]. 

𝑊 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ (13) 
 

där 𝑊 = 𝑙𝑦𝑓𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒𝑡 [𝐽] 

 𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 

 𝑔 = 𝑡𝑦𝑛𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 9,82 [ 
𝑚

𝑠2] 

 ℎ = 𝑢𝑝𝑝𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 [𝑚] 

  

                                                           
 
1
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Driften av motorer, pumpar, fläktar transmissioner etc. innefattar förluster. Verkningsgraden 

utrycker förhållandet mellan tillgodosedd effekt och nyttig effekt, ekvation 14 [11]. Ju mer förluster 

systemet har desto lägre blir verkningsgraden. 

𝜂 =
𝑃𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
 

(14) 

 

där 𝜂 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 

 𝑃𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 [𝑊] 

 𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 [𝑊] 

I elnätet finns både aktiv och reaktiv effekt och båda behövs för att en elmotor ska fungera. Den 

reaktiva effekten används för att magnetisera motorn och få den att rotera. Men det är bara den 

aktiva effekten som uträttar ett arbete och för att beräkna en asynkronmotors aktiva effekt används 

ekvation 15 [13]. 

𝑃𝑒𝑙 = √3 ∙ 𝑈ℎ ∙ 𝐼𝑓 ∙ cos 𝜑 (15) 

 

där 𝑃𝑒𝑙 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊] 

 𝑈ℎ = 𝐻𝑢𝑣𝑢𝑑𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑉] 

 𝐼𝑓 = ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑠𝑡𝑟ö𝑚 / 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑠𝑡𝑟ö𝑚 [𝐴] 

 cos 𝜑 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
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4 Metod 
I metoddelen presenteras tillvägagångssätt och antaganden som ligger till grund för resultatet.  

4.1 Hjälpmedel 
Hjälpmedel som används för att utföra mätningar: 

 Ultraljudsflödesmätare 

 IR-termometer  

 Strömtång 

 Kanaltermometer 

4.2 Energikartläggning 
För energikartläggningen har i huvudsak driftdata från 2013 använts, vilket är det senaste helåret 

med en drift utan större störningar, till skillnad från 2014 då rötgasproduktionen var utslagen 

störredelen av sommaren.  

4.2.1 Tillförd värme och el 
Inköpt fjärrvärme sammanställs månadsvis efter avläsning av loggpanelen som är monterad på 

fjärrvärmeledningen. I pannan bränns den producerade rötgasen. Enligt driftpersonalen är gasens 

metanhalt ca 55-65% varför beräkningarna utgår från en metanhalt på 60%. Pannan är av typ Wirbex 

S 250 med en märkeffekt på 290 kW. Enligt rapport [14] har en liknande panna eldad med naturgas 

uppmätts till en verkningsgrad på 85% varför den verkningsgraden antas gälla för denna panna. 

Volymflödes hämtas från driftsammanställning i styrsystemet. 

Genom att granska gamla elfakturor kan elanvändningen sammanställas. 

4.2.2 Processel 
Inventering av elanvändande processutrustning görs och märksyltar med angiven märkeffekt 

noteras, i övrigt uppskattas effekten. Många objekt körs stötvis efter inställda tidsintervall i 

styrsystemet, dessa noteras och övriga drifttider uppskattas. Förbrukningen sammanställs för ett 

dygn. Större energikrävande processer som blåsmaskiner, snäckpumpar och centrifugen har 

granskats noggrannare för att få en mer tillförlitlig kartläggning och presenteras i fortsatt metoddel. 

4.2.3 Fastighetsel 
En inventering över byggnadens övriga elutrustning som inte direkt har med driften att göra likt 

belysning, datorer, köksutrustning, ventilation etc. sammanställs. Objekt vars märknings finns 

angiven har noterats, i övrigt har effekterna antagits utifrån schablonvärden [11,15-17,28], där 

drifttider har uppskattats. Förbrukningen sammanställs för ett dygn. 
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4.2.4 Fastighetens uppvärmning 
Det uppvärmda vattnet från pannan och fjärrvärmeväxlaren förgrenas till en ledning för 

uppvärmning av byggnaden och en förgrening för uppvärmning av rötgaskammaren. För att 

bestämma värmeflödet till byggnaden monterades en ultraljudsflödesmätare utanpå röret för 

varmvattnen till uppvärmning av byggnaden, se figur 5. Parametrar som ställdes in innan mätning är 

följande: 

 Medeltemperatur: 70℃ 

 Yttre rördimension 48,3 mm 

 Godstjocklek: 2,0 mm 

 Rörets material: järn 

 Uppskattning av rörets skrovlighet: 0,2 mm 

 Medium: vatten 

Framlednings- och returtemperaturen mäts med en IR-termometer på respektive rörs utsida. 

Eftersom olika material har olika emissivitet1 och termometern har ett fast inställt värde görs en 

mätyta med svart isoleringstejp för att få en mer tillförlitlig temperaturavläsning med en 

noggrannhet på ±2℃. Flöde och temperatur lästes av med ca 1 timmes intervall mellan kl 8 och 16. 

 

Figur 5. Flödesmätning med ultraljudsteknik.  Vänstra bilden visar mäthuvudena som monterats på framledningen för 
uppvärmning av byggnaden. Den högra bilden visar mätapparaten som mäthuvudena är kopplad till. 

                                                           
 
1
 Se förklaringar 
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4.2.5 Rötgaskammare 
Värmebehovet för rötgaskammaren avgörs av hur mycket slam som pumpas in och hur stora 

värmeförlusterna till omgivningen är. Råslammet som kommer in till rötgaskammaren och skall 

värmas till 37,5℃ saknar temperaturmätning, men har enligt driftpersonalen en medeltemperatur 

på ca 10℃ och TS-halten är ca 5%. Styrsystemet sammanställer flödet in i rötgaskammaren och 

flödet till centrifugen, dessa bör vara i stort sett samma om andelen gasproduktion bortses. Detta 

varierar dock så beräkningarna görs utifrån det högsta flödet som är till centrifugen och slammets 

densitet antas vara 1 kg/dm3 då det till största del består av vatten. 

För att beräkna värmeförluster från rötgastanken hämtas mått från byggnadsritningar på kammaren 

och vad de olika materialskikten består av. Kammarens byggnadsskikt varierar då väggar angränsar 

till mark, uteluft och inomhus. Arean för respektive yta bestäms. På taket av kammaren finns flera 

luckor. Arean för dessa beräknas för att kunna skiljas från resten av takkonstruktionen. En 

medeltjocklek av taket approximeras eftersom takets insida har en kilformad lutning. De olika 

materialens värmeresistans hämtas från Bilaga 1 tabell 1. Värmeresistansen mellan slam och vägg 

antas vara så liten att den kan försummas. Rötkammarens tak anses angränsa mot rötgas och 

värmeöverföringstalet antas vara samma luft inomhus 1/αin = 0,13 m2 K/W.  

Delar av rötgaskammaren som omsluts av jord antas ha värmeöverföringstalet 1 m2K/W liknande 

källargolv mot sand [11]. Ytan som gränsar mot uteluft beräknas med värmeöveröverföringstalet 

1/αin = 0,04 m2K/W. Inomhustemperaturen antas vara 23℃ och för utomhustemperaturen används 

årsmedelvärdet i Järved [15]. 

För att cirkulera rötslammet och motverka skiktbildningar finns en cirkulationspump till 

värmeväxlaren och en mekanisk omrörare i rötgastanken, dessa har kontinuerlig drift. För att få en 

mer noggrann uppfattning av dess effekt och elanvändning mäts huvudströmmen i faserna i 

ställverket för respektive motor med en strömtång. Motorernas märkdata avläses, huvudspänningen 

är 400 V.  

4.2.6 Ventilation 
För att kunna beräkna temperaturverkningsgraden på ventilationsaggregatets värmeväxlare görs 

temperaturmätningar på luften i de olika kanalerna. Temperaturer på frånluft, uteluft och avluft 

mäts vid tre tillfällen. Figur 4 visar mätpunkternas placering. 

 

Figur 6. Temperaturmätning i ventilationskanal. 
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Ventilationsaggregatet är inställt att värma tilluften till 23℃ under vintern och ställs om till 19℃ på 

sommaren, som antas vara maj till september. Drifttiden för aggregaten avläses på driftskåpets panel 

och finns sammanställt i Bilaga 5 tabell 1. Drifttiden kan ställas in olika under vardag och helg, för att 

kunna särskilja respektive drifttid beräknas genomsnittligt antal dagar av vardag och helg för en 

månad. Luftens densitets- och värmekapacitetsförändring vid olika temperaturer försummas och 

antas vara ρ = 1,2 kg/m3 och Cp = 1kJ/(kg K). Luftflödena är kända sedan tidigare och är uppmätta till 

ett tilluftflöde på 4154 m3/h och frånluftflöde på 1944 m3/s. Tilluft- och frånluftmotorns effekt kan 

avläsas på respektive frekvensomriktare. Värmeförluster från aggregaten och värmeväxlare 

försummas. 

4.2.7 Blåsmaskiner 
Det finns två blåsmaskiner för att förse den biologiska nedbrytningsprocessen med luft.  Den ena är 

frekvensstyrd och går kontinuerligt och styrs efter en önskad syrehalt i luftningsbassängen. På 

motorns frekvensomriktare finns möjlighet att läsa av total använd energi. Uppföljning av 

förbrukning har gjorts under en månad och antas vara densamma för hela året. Den andra 

blåsmaskinen har två driftlägen, halv- och helfart. Understiger syrehalten en viss nivå går 

blåsmaskinen in på halvfart och stöttar syretillförseln. Skulle syrehalten fortsätta sjunka övergår 

blåsmaskinen till helfart. Effekten för motorns olika driftlägen är sedan tidigare uppmätt till 22,5 kW 

och 46 kW. Styrsystemet har loggning av tiden för respektive driftläge föregående dag och en 

tidssummering under ett okänt tidsspann. Halvfartläget går att uppskatta till en drifttid på 6 h/dygn, 

drifttiden i helfartsläget bestäms genom att jämföra de summerade drifttiderna. 

4.2.8 Centrifug 
Elleverantören Övik energi ger kunderna möjlighet att se sin elförbrukning på timbasis. Tydliga 

effekttoppar kan ses de dagar centrifugen är i drift och en uppskattning av elanvändningen för 

centrifug med kringutrustning kan på så sätt göras utifrån dessa värden, se figur 7. Metoden är dock 

osäker då all drift av elanvändande utrustning påverkar staplarna. För att få en referens gör en kort 

mätning på matningen till centrifugens styrskåp med strömtång, för att få veta strömstyrkan på 

faserna. Huvudspänningen är 400 V och eftersom driften av centrifugen innefattar ett antal 

motordrifter uppskattas cos ϕ till 0,8. Drifttiden uppskattas genom att kontrollera hur ofta det går ett 

slamflöde till centrifugen. 
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Figur 7. Diagrammet visar energiförbrukningen per timme under perioden 2014-04-06 till 2014-04-12 och den undre 
bilden visar flödet av slam till centrifugen. De tydliga effekttopparna uppkommer när centrifugen körs. 

4.2.9 Snäckpumpar 
Avloppsvattnet som kommer till Knorthem samlas i en pumpgrop och transporteras in till 

reningsverket med två snäckpumpar. Normalt är en pump i drift, dock körs båda går på grund av 

frysrisk då utomhustemperaturen understiger -5℃. Uppfordringshöjden för att flytta vattnet från 

pumpgropen kan avläsas till 7 meter i byggritningar. Uppfordringshöjdens förändring då nivån stiger i 

pumpgropen vid ökande vattenflöden bortses. Det finns ingen flödesmätning på inkommande 

avloppsvatten, vattenflödet beräknas från summan av renat vatten, slam till förtjockaren och 

bräddning. Snäckpumpens verkningsgrad bestäms från grafen i figur 2, utifrån årsmedelflödet och 

pumpens maximala kapacitet som enlig driftpersonal är 900m3/h. De 4-poliga drivmotorerna från 

1968 har en märkeffekt på 37 kW. De kan antas ha den lägre typen av verkningsgrad IE1 och 

motsvarar för motortypen 91,2% [16]. Transmissionen mellan motorn och skruven är av kilremstyp, 

verkningsgraden är ca 93% [17].  

4.3 Förslag till förbättring 
I detta kapitel presenteras förslag till förändringar som kan leda till minskad energianvändning och 

den metod som används för att komma fram till besparingspotentialen. 

4.3.1 Uppvärmning av råslam 
Råslammet som ska in i rötkammaren har en temperatur på ca 10℃ och ska värmas upp till 37,5℃. I 

dagsläget sker uppvärmningen av råslammet med värme från förbränningen av rötgas och vid behov 

med fjärrvärme. Det rötade slammet har en temperatur på ca 30℃ när den går till centrifugen, 

rejektet går tillbaka till inloppets pumpgrop och slammet till jordförbättring. Värmen skulle kunna 

överföras från det rötade slammet till råslammet med en värmeväxlare. Vanligaste typen för slam-

vatten-slam-värmeväxling har en vattenkrets mellan röt-och råslamvärmeväxlaren och med en 

verkningsgrad på ca 40% [18]. figur 8 visar schematiskt hur värmeväxlaren ska sitta, på så vis minska 

uppvärmningsbehovet från fjärrvärme. 
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Figur 8. Slam-vatten-slam-värmeväxlare mellan råslam och rötslam. 

Flödena approximeras att vara lika stora för rå- och rötslam och samma TS-halt på 2,5%. Volymen 

slam antas vara det som går till centrifugen för varje månad och densiteten antas vara 1 kg/dm3. 

Energin som överförs antas ersätta uppvärmning från fjärrvärme då överskott på rötgas leder till 

ökad fackling. 

4.3.2 Rötgaskammare 
Genom att isolera luckorna för rötgaskammarens topp minskas värmeförlusterna. För att få en 

uppfattning av besparingen görs en beräkning av värmeförlusterna där luckorna har ett tillägg med 

10 cm mineralull med λ = 0,041 W/(m K). 

4.3.3 Ventilation 
Genom att minska drifttiden för ventilationsaggregatet, då personal vanligtvis inte vistas i lokalerna 

under vardagar och helger, minskar behov av både värme och el. 

4.3.4 Blåsmaskiner 
Luftdysorna som sitter i luftningsbassängen monterades 1995 och har en livslängd på ca 10 år [19]. 

Driftpersonalen har observerat att bubblorna i luftningsbassängen på vissa områden är onormalt 

stora och på vissa områden få, vilket tyder på att dysornas membran kan vara skadade och igensatta. 

Detta gör att syreöverförningen blir sämre till mikroorganismerna och mer luft måste tillföras i 

bassängen. 

Atek [20] som är återförsäljare av luftningsdysor tog del av uppgifter om luftningssystemet Bilaga 9. 

De beräknade att lufttillförseln kan sänkas ca 20% om nya dysor installeras. Genom att beräkna 

medeleffekten för blåsmaskinerna och ta det kända mottrycket 0,6 bar kan luftens volymflöde avläsa 

i kompressordiagrammet bilaga 9 figur 1. Om volymflödet minskar så minskar även mottrycket, vilket 

reduceras ner till 0,5 bar vid en minskning av volymflödet på 20%. Effekten avläses vid de nya 

driftförhållandena och en besparing av el kan uppskattas. 
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4.3.5 Centrifug 
Effekttoppar vill undvikas då en årlig abonnemangs- och effektavgift [21] betalas. 

Abonnemangsavgiftens pris baseras på den timme med högst elanvändning under föregående år och 

2015 är priset 73 kr/kWh [22]. Effektavgiften baseras på medelvärdet av de två timmar med högst 

elanvändning från två olika månader och 2015 är priset 326 kr/kWh [22].  Idag är effekt- och 

abonnemangsavgiften beräknad för ett maxuttag av 144 kWh/h. 

Om driften av centrifugen skulle beläggas till nattetid då elförbrukningen i regel är betydligt lägre en 

dagtid skulle effekttopparna undvikas och elanvändandet över dygnet skulle jämnas ut. Det 

resulterar i en sänkt abonnemangs- och effektavgift. 

4.3.6 Snäckpumpar 
Dagens elmotorer har en högre verkningsgrad och i storlek 37 kW är högsta verkningsgraden 95,2% 

[16], vilket är 4% högre än vid beräkningen i energikartläggningen. Kuggremstransmission har 

verkningsgraden 98% [17] vilket är högre än kilremstransmission. 

På många typer av drifter är varvtalsreglerad styrning energibesparande och skulle kunna vara ett 

alternativ. 

4.3.7 Facklad gas 
Om tillräckligt stort värmebehov inte finns så facklas gasen då gasklockan är full. Gasklockan kan 

anses liten då den rymmer 50 m3 gas vilket motsvarar ca 1/4 av daglig gasproduktion och kan inte 

kompensera för större svängningar i gasproduktionen eller värmebehovet. Gasflödesmätaren har 

varit felvisande till december 2014. Driftjournalen över gasfacklingen efter det datumet har granskats 

för att görs en uppskattning av hur mycket energi som går till spillo.  

4.3.8 Fastighetsel 
Processbyggnaderna har belysning av äldre modell s.k. T8-armatur, där varje lysrör har en effekt på 

36 W och en uppskattad sammanlagd drifttid på 63,8 h/dag, bortsett från centrifughallen. I 

centrifughallen sitter en nyare typ T5-armatur monterad, med en effekt på 18 W per lysrör. Att byta 

ut resterande T8-armatur till T5 ger en besparing av el. Det antas att det är 250 arbetsdagar/år. 

4.3.9 Övriga observationer 
Genom att röra sig i de olika byggnaderna så observeras potentiella områden där förändringar kan 

reducera energianvändandet.  
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras tillvägagångsättet hur beräkningar har utförts, samt resultatet av 

energikartläggningen och effektviseringsförslag. 

5.1 Energikartläggning 
Beräkning och resultatet av de olika delarna i energikartläggningen visas i detta kapitel. Slutligen 

sammanställs resultatet för att visa fördelningen av energin. 

5.1.1 Tillförd värme och el 
Volymen gas som går till förbränning i pannan visas i tabell 1.  

Tabell 1. Gasflödet till pannan. 

Datum Volym förbränd Datum Volym förbränd 

  gas [m3]   gas [m3] 

13-jan 14198 13-jul 7299 

13-feb 11593 13-aug 7672 

13-mar 16649 13-sep 9758 

13-apr 12814 13-okt 10067 

13-maj 12999 13-nov 13592 

13-jun 8970 13-dec 14100 

 

För att beräkna energin som kan tillgodoses efter förbränningen i pannan används ekvation 2. 

Energin som tillförs reningsverket visas i figur 9. Totalt tillfördes år 2013 143 MWh fjärrvärme, 713 

MWh värme från biogas och 587 MWh el. 

 

Figur 9. Energin från fjärrvärme, biogas och el. 
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5.1.2 Fastighetens uppvärmning 
Mätresultaten för beräkningar av tillför värmeeffekt kan ses i Bilaga 4. Medelvärden från 

mätningarna gav resultatet att vid en utomhustemperatur vid 7,1℃ och en inomhustemperatur vid 

23,3℃ är uppvärmningseffekten 24,1 kW och värmebalans antas råda enligt ekvation 6. Vidare 

antas värmeförlusterna vara 0 kW vid samma utomhustemperatur som inomhustemperatur. Likt 

energisignaturmetoden [11] används dessa förhållanden mellan temperatur och värmeeffekt i Excel 

för att beräkna en linje där effekten är en funktion av utomhustemperaturen, se figur 10.  Funktionen 

blir y=-0,0015x + 0,0347, där x är utetemperaturen och y är värmeeffekten.  

 

Figur 10. Beräknade effektkurvan utifrån uppmätta punkten då effektuttagen är 24,1 kW vid 7,1℃ 
 utetemperatur och en antagen punkt att effektuttaget är 0 kW när temperaturen inne och ute är  
jämlika vid 23,3℃.  

Utifrån den funktionen beräknas energin för att värma byggnaderna vid respektive månads 

medeltemperatur i Järved, se Bilaga 2. Årsanvändningen för uppvärmning beräknas till 213 MWh. 

5.1.3 Rötgaskammaren 
För att beräkna inkommande råslammets värmekapacitet används ekvation 3. Från styrsystemet kan 

avläsas att 14493 m3 slam har gått till centrifugen. Energin som behövs för att värma råslammet från 

10℃ till 37,5℃ beräknas med ekvation 4 och uppgår till 463 MWh/år. 

Medelutomhustemperaturen i Järved beräknas till 6,0℃, se Bilaga 2. Med skissen och 

materialtabellen (Bilaga 1) kan ytan för olika väggsektionerna och luckorna bestämmas, R-värdena 

för de olika materialskikten beräknas med ekvation 10. Vidare beräknas U-värde med ekvation 11 

och värmeförlustens effekt med 12. Totala värmeförlusten beräknas till 11 kW och resultatet 

redovisas i tabell 2. 

Tabell 2 Beräkning av värmeförlusterna i rötgastankens olika delar. 

Objekt 1/α inne 1/α ut 1/α mark ΣR U  Area  (Tin-Tut)  Värmeförlust  

  (m2 K)/W (m2 K)/W (m2 K)/W (m2 K)/W [W/(m2 K)] [m2] [C] [W] 

tak 0,13 0,04  - 6,56296 0,15 64 31,5 298 

lucka 1 0,13 0,04  - 0,11767 3,48 9 31,5 997 

lucka 2 0,13 0,04  - 0,00075 5,86 0,7 31,5 120 

lucka 3 0,13 0,04  - 0,00075 5,86 1,2 31,5 215 

lucka 4 0,13 0,04  - 0,00025 5,87 3,5 31,5 641 

lucka 5 0,13 0,04  - 0,00075 5,86 0,5 31,5 93 

vägg ute  - 0,04  - 3,50120 0,28 56 31,5 490 

vägg mark  -  - 1 0,23529 0,81 190 31,5 4849 

vägg inne 0,13  -  - 0,23529 2,74 83 14,5 3314 

y = -0,0015x + 0,0347 
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Totala värmeförlusten multipliceras med 8760 h för att få förlusten för hela året. Figur 11 visar en 

sammanställning av energibehovet för att värma slam och förluster, som totalt blir 559 MWh/år.  

 

Figur 11. Årliga energibehovet för att värma upp råslam till rötgaskammaren och värmeförlusterna 
 från rötgaskammaren. 

Cirkulationspumpens motor saknar information om effektfaktor cos φ och antas vara 0,8. Strömmen 

mättes till 3,1 A. Omrörarens motor har cos φ 0,84 och strömmen mäts till 4,9 A. Med ekvation 15 

beräknas aktiva effekten på cirkulationspumpens motor till 2,7 kW och omrörarens motor till 1,8 kW. 

5.1.4 Ventilation 
Då förluster i värmeväxlaren försummas antas att temperaturvekningsgraden i ekvation 7 kan 

uttryckas enligt ekvation 16. 

η𝑇 =
𝑇𝐹𝐿 − 𝑇𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑇𝐹𝐿 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
 

 

(16) 

Resultatet av temperaturmätningarna i ventilationskanalerna och beräkning av temperatur-

verkningsgraden med ekvation 16 kan ses i tabell 3. Genomsnittliga temperaturverkningsgraden 

beräknas till 60%.  

Tabell 3. Uppmätta temperaturer i ventilationskanalerna och det 
den beräknade temperaturverkningsgraden. 

Frånluft Avluft  Uteluft  Temperatur- 

[℃] [℃] [℃] verkningsgrad 

23,5 16,4 10,1 0,530 

23,5 12,1 6,1 0,655 

23,5 14,8 9,6 0,626 

  genomsnitt 0,60 

 

Månadsvis beräknas energin som behöver tillsättas i värmebatteriet för att hålla önskad 

tilluftstemperatur. Beräkningarna utgår från månadernas medeltemperatur se Bilaga 2. Snittvärdet 

för antal veckodagar och helgdagar per månad beräknas till 21,7 respektive 8,7 dagar/år. Drifttider 
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för aggregatet kan ses i Bilaga 5. Med känd temperaturverkningsgrad används ekvation 16 för att 

beräkna Tavluft vid medeltemperaturen för respektive månad i Järved. När Tavluft är känd används 

ekvation 8 och 9 för att bestämma inkommande lufts temperatur Tå efter värmeväxlaren. Totala 

volymen tillförd luft för ett dygn beräknas utifrån aggregatets drifttid och luftens volymflöde. Energin 

som måste tillföras i värmebatteriet för att höja temperaturen från Tå till önskad tilluftstemperatur 

beräknas med ekvation 8 för veckodagar och helgdagar vilka därefter summeras. Det totala 

värmebehovet från värmebatteriet beräknas till 94 MWh/år. Då värmebehovet är känt antas radiator 

och golvvärmen förbruka 119 MWh, vilket är skillnaden mellan den totalt tillförda värmen på kretsen 

och ventilationens beräknade behov. 

Tilluft- och frånluftfläktens motoreffekt avlästes till 0,6 kW respektive 0,2 kW. Ventilationsfläktarnas 

elanvändning beräknas utifrån de motoreffekterna multiplicerat med drifttid och genomsnittet antal 

dagar av vardag och helg. Totala elbehovet för att distribuera ventilationsluften beräknas till 4961 

kWh/år. 

5.1.5 Blåsmaskiner 
Första avläsningen över elanvändandet för den frekvensstyrda blåsmaskinen var 4377 MWh och en 

månad senare avlästes 4396 MWh, vilket ger en årsförbrukning på 228 MWh/år. Blåsmaskinens 

halvfastläge ger en elanvändning på 49 MWh/år. Helfastläget uppskattas gå 4% av tiden som 

halvfastläget går, vilket ger en elanvändning på 4 MWh/år. 

En sammanställning av den årliga elanvändningen för blåsmaskinerna kan ses i figur 12. BM1 är 

frekvensstyrd och går som huvudmaskin. BM2 har driftläge hel- eller halvfart och går in om inte BM1 

klarar att hålla syrenivån i luftningsbassängerna. 

 

Figur 12. Den årliga elanvändningen för de två blåsmaskinerna för frekvensstyrda BM1 och hel- och halvfartsstyrda BM2. 
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5.1.6 Centrifug 
Genom att studera elanvändningens tvära förändring i figur 13 då centrifugen är i drift till att stoppas 

av kan man avläsa en minskning med 19,2 kWh/h. Huvudströmmen som mättes upp till centrifugen 

under drift var 36,5 A och med ekvation 15 beräknas den aktiva effekten till 20,2 kW.  

 

Figur 13. Elanvändning per timme 2015-04-09. Den tydliga förändringen i diagrammet blir då centrifugen slås av. 

5.1.7 Snäckpumpar 
Summan av totalt utgående vattenflöde från reningsverket beräknas till 1 763 384 m3, vilket ger ett 

årsmedelflöde på 201m3/h. Detta motsvarar 22% av pumpens maxkapacitet och ger enligt figur 2 en 

pumpverkningsgrad på ca 50%. Med ekvation 13 beräknas det teoretiska arbetet för att lyfta vattnet 

ur pumpgropen, vilket är detsamma som nyttiga arbetet. För att ta hänsyn till förlusterna i systemet 

beräknas det tillförda arbetet d.v.s. den tillförda elenergin med ekvation 14 då totala arbetet är 

proportionellt mot effekten i dessa beräkningar. Den årliga användningen av el för att driva 

snäckpumparna beräknas till 79 MWh. 

  

81,6 

62,4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 6 12 18

M
e

d
e

la
n

vä
d

n
in

g 
av

 e
l p

e
r 

ti
m

m
e

 [
kW

h
/h

] 

Tid [h] 



25 
 

5.1.8 Sammanställning av energikartläggningen 
Resultatet av energikartläggningen av värmefördelningen kan ses i figur 14.  

 

Figur 14. Sankey-diagrammet illustrerar varmvattnets energifördelning. 

Kartläggning av elanvändningen av i processel och fastighetsel visas i figur 15. Resultatet av 

kartläggningen gav en elanvändning på 1610 kWh/dygn, att jämföra med medelförbrukningen 2013 

som var 1609 kWh. Värden i de gula pilarna är processel och den orange pilen visar fastighetsel. 

Detaljlista finns att se i Bilaga 8. 
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Figur 15. Elanvändningens fördelning i processen. Gula pilar visar processel, den orangea pilen är fastighetsel. 

Av de beräknade 6,5% av totala elanvändningen som går till fastighetsel visas fördelningen i figur 16. 

Detaljlista finns att se i Bilaga 7. 

Figur 16. Sankey-diagrammet presenterar fördelningen av fastighetselen. 
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5.2 Effektiviseringsförslag 
Beräkning och resultatet av de olika effektiviseringsförslagen visas i detta kapitel. 

5.2.1 Uppvärmning av råslam 
För beräkning av rötslammets Cp används ekvation 3. 𝑄𝑚𝑎𝑥 beräknas med ekvation 4 utifrån att 

värmeöverföringen sänker rötslammets temperatur från 30℃ till 10℃. För att beräkna överförd 

värmemängd Q används ekvation 5.  

Utifrån 2013 års driftdata skulle en värmeväxling mellan rå- och rötslam enligt tabell 4 ge ett tillskott 

av värme till råslammet så att fjärrvärmebehovet kan minska från 143,6 MWh/år till 35,8 MWh/år. 

Tabell 4. Fjärrvärmebehovet 2013 var 143,6 MWh/år och det skulle kunna sänkas till 35,8 MWh/år 
 med en värmeväxling mellan rå- och rötslam. Besparingen skulle bli 107,8 MWh/år. Negativa 
 siffror i tabellen räknas som 0 MWh. 

Månad Rötslam FJV  QVVX FJV med VVX  

  [m3] [MWh] [MWh] [MWh] 

jan-13 1391 27,2 12,7 14,6 

feb-13 1170 24,6 10,7 13,9 

mar-13 1332 16,2 12,1 4,0 

apr-13 1269 6,3 11,6 -5,3 

maj-13 1290 2,0 11,8 -9,7 

jun-13 1192 6,1 10,9 -4,8 

jul-13 1358 8,2 12,4 -4,2 

aug-13 1307 7,9 11,9 -4,0 

sep-13 1254 3,7 11,4 -7,8 

okt-13 1397 15,0 12,7 2,2 

nov-13 1467 12,2 13,4 -1,2 

dec-13 1456 14,4 13,3 1,1 

     

Totalt 15883 143,6   35,8 

 

5.2.2 Rötgaskammare 
Beräkningarna för värmeförlusterna med 10 cm tilläggsisolering görs på samma vis som i 

beräkningarna för värmeförlusterna i rötgaskammaren i avsnittet energikartläggning. Resultatet av 

att tilläggsisolera luckorna ger en minskning av värmeförlusterna med 16,6 MWh/år, som kan ses i 

figur 17. 
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Figur 17. Minskad värmeförlust om luckorna på rötgaskammarens tack isoleras med 10 cm mineralull. 

5.2.3 Ventilation 
Energibesparingen genom att justera drift av ventilationsaggregatet då personal vanligtvis inte är i 

lokalerna på vardagar och helger beräknas på samma vis som i kapitlet för energikartläggning med 

drifttider enligt Bilaga 5 tabell 2.  

Resultatet av energitillförsel till ventilationsaggregatets värmebatteri med befintlig inställning och 

med en minskad drifttid under dygnet då vanligtvis ingen personal vistas i lokalerna visas i figur 18. 

Elenergins minskning för drift av ventilationsfläktarna ses figur 19. 

  

Figur 18. Värmeenergis tillförsel till ventilationsaggregatets värmebatteri med befintlig inställning 
 av drifttid och efter en minskning av drifttiden då personal normal inte vistas i lokalerna. 
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Figur 19. Elförbrukningen för från- och tilluftfläkt beräknad med befintlig drifttid och efter en  
minskning av drifttiden då personal normal inte vistas i lokalerna. 

5.2.4 Blåsmaskin 
Blåsmaskinernas medeleffekt beräknas till 31,6 kW. Vid en motoreffekt på 31,6 kW och ett mottryck 

på 0,6 bar kan luftflödet 25 m3/min avläsas i Bilaga 9. Den antagna mottrycksminskningen till 0,5 bar 

och 20% minskning av volymflödet till 20 m3/min ger en effekt på 22kW. Motorernas effektminskning 

motsvarar en minskning av elanvändning på 84 MWh/år enligt figur 20.  

 

Figur 20. Att byta dysorna i luftningsbassängen ger en minskad elanvändning på 84 MWh/år. 

4961 

2750 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Befinlig drifttid Minskad drifttid

El
an

vä
n

d
n

in
g 

[k
W

h
/å

r]
 

277 

193 

0

50

100

150

200

250

300

Befintliga dysor Nya dysor

El
an

vä
d

n
in

g 
[M

W
h

/å
r]

 



30 
 

5.2.5 Centrifug 

 
figur 21 visar hur elanvändningen per timme under perioden 2014-04-06 till 2014-04-12 skulle 

kunnat se ut om driften av centrifugen fördelades på nattetid i stället för dagtid. De orange staplarna 

är effekttoppar under dagtid som flyttats till nattetid. Jämförs högsta topp med figur 7 så har den 

sänkts från 86,4 kWh/h till 69,4 kWh/h. Sänks abonnemangs- och effektavgiften med motsvarande 

effekt skulle det bli en kostnadsbesparing på 6783 kr/år. 

 
Figur 21. Om driften av centrifugen skulle läggas på nattetid kan energianvändningen jämnas ut över dygnet. De orange 
topparna under dagtid har flyttats till nattetid. 

5.2.6 Snäckpumpar 
Snäckpumparnas årliga energianvändning med effektivare motor eller transmission beräknas på 

samma vis som i kapitlet energikartläggning. 

Om motorer med en verkningsgrad 4% högre än de nuvarande motorerna skulle användas skulle 

elförbrukningen minska från 79,2MWh/år till 75,8 MWh/år, alltså en besparing på 3,3 MWh/år. 
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Kuggremstransmission beräknas ha en verkningsgrad 5% högre än kilremtransmission. Det skulle 

betyda en minskning av elförbrukningen från 79,2 till 75,1 MWh/år, vilket ger en besparing av 4,1 

MWh/år. 

Enligt Per Gunell [23] har inte varvtalsstyrning någon större effekt på dessa typer av skruvpumpar. 

Han hänvisade till ett diagram där effekten för en varvtals- och icke varvtalsstyrd skruvpump vid olika 

flöden kan ses, se Bilaga 6.  

5.2.7 Facklad gas 
I figur 22 visas en sammanställning från driftjournalen över volymen facklad gas. De tydliga topparna 

av fackling kommer dagarna efter glykol har tagits emot och tillförts i rötningsprocessen. Vid dessa 

tillfällen levereras ca 15 m3 glykol. 

För att beräkna energiförlusten av dessa toppar används ekvation 2 och pannverkningsgraden antas 

till 85%. Sammanlagt har 3062 m3 gas facklats bort under perioden 2014-12-01 till 2015-04-30, vilket 

motsvarar 16,1 MWh värme vid förbränning. 

 

Figur 22. Fackling av rötgas mellan 2014-12-01 och 2015-04-30 uppgår till 3162 m
3
. Pikarna med facklad rötgas 

uppkommer då extra glykol har tillförts i rötgaskammaren. 

5.2.8 Fastighetsel 
Elenergibehovet beräknas genom att multiplicera lysrörens drifttid med dess effekt för respektive 

armatur.  

Byts den äldre typen av T8-armaturen ut mot nyare T5-armatur skulle elbehovet för belysning i 

processhallen minska från 4501 kWh/år till 2251 kWh/år, en besparing på 2250 kWh/år enligt figur 

23.  
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Figur 23. Byta av T8- till T5-armatur ger en besparing av elanvändandet med 2250 kWh/år. 
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5.2.9 Övriga observationer 
I intaghuset är aerotempern1 inställd på att starta vid 10℃ och den temperaturen kan antas vara den 

temperatur värmen ska regleras efter i intagshuset och pax-huset.  

I pax-huset är värmekabeln i drift för att tillse att det inte fryser i vattenledningen, trots att det är 

plusgrader ute. Aerotempern1 för varmhållning inne i pax-huset startar och tillför värme vid ca 20℃.  

I intagshuset och centrifughallen är radiatorerna varma trots att temperaturerna i lokalerna är över 

det inställda börvärdet 20℃. 

5.2.10 Sammanställning av energieffektiviseringsförslag 
Värme- och elenergibehovets minskning efter effektivisering kan ses i figur 24 respektive figur 25. 

 

Figur 24. Värmeenergins minskning enligt energieffektiviseringsförslagen. 

  

Figur 25. Elenergins minskning enligt energieffektiviseringsförslagen. 
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6 Diskussion 
I denna del diskuteras resultaten av valda metoder. 

6.1 Energikartläggning  
Energikartläggningen i detta arbete är inte en exakt beskrivning av energiförbrukningen på 

Knorthem, utan mer ett underlag för att överskådligt visa vart energin tar vägen och indikera var 

eventuella förbättringar kan göras. 

6.1.1 Processel och Fastighetsel 
På grund av tidsmässiga skäl har inte fullständig uppmätning av elanvändande apparaters effekter 

kunnat göras. Kartläggningen av elanvändningen är en summering baserad på både uppmätta, 

avlästa och antagna eleffekter och drifttider. Där elanvändningen beräknats utifrån märkeffekten är 

resultatet sannolikt för högt då den verkliga effekten bör ligga under märkeffekten. Felet mellan 

märkeffekt och verklig effekt uppkommer på flera områden i energikartläggningen, vilket gör att 

felets betydelse minskar då resultatet presenteras procentuellt. Belastningen på verket varierar 

något under året, viket inte har tagits hänsyn till när årsanvändningen beräknats. 

6.1.2 Värmens fördelning 
Beräkningarna av energin från biogasen har många parametrar som inverkar på resultatets 

noggrannhet. Osäkerheten i gasmätningens tillförlitlighet, metanhalten i rötgasen och pannans 

verkningsgrad är källor till fel i energiberäkningarna. 

Beräkningen av uppvärmningsbehovet för byggnaderna är grova då mätningarna endast är gjorda på 

dagtid under en mycket kort period under våren, detta då loggutrustning och tid saknats. 

Mätresultatet ligger till grunden för beräkningar som skall presentera värmebehovet för ett år. 

Mätningen inkluderar värme både till personal- och processutrymmen, där tilltänkta temperaturer 

inte är dom samma. Detta gör att värmens fördelning i byggnaderna antagligen förändras mellan 

årets kallare och varmare perioder. Även inverkan på värmebehovet från sol, apparatur, människor 

och ventilationsförluster skiljer sig från natt till dag vilket gör att resultatet blir missvisande när 

mätningarna bara gjorts dagtid. Möjligtvis kan inverkan från gratisvärmen från sol, apparatur och 

människor under dagen jämnas ut av minskade ventilationsförluster under natten då den inte är i 

drift. Hemsidan där väderdata hämtats ifrån [15] kan anses vara mer osäker än till exempel SMHI i 

avseende på hur tillförlitligt mätningarna är utförda. Fördelen är att få mätdata nära Knorthem. 

6.1.3 Rötgaskammaren 
Uppvärmning av slammet är en stor värmeslukare, där den största felkällan är en viss osäkerhet över 

hus mycket slam som körts in, då mätningen för inkommande och utgående slammängd skiljer sig. 

Friktionsvärme från slammets rörelse i tanken har försummats. 

Beräkningen av rötgaskammarens värmeförluster är osäkra då formen av tanken och dess 

materialskikt, främst i toppen, har fått approximeras för att göra beräkningarna inom tidsramen för 

detta arbete. Även antagna värmeövergångstal för värmeöverföring för gas och jord utgör en viss 

osäkerhet.  Solens och vindens inverkan på tanken har försummats.  Beräkningarna ger dock en bild 

över var eventuellt fördjupat arbete bör läggas för att göra förbättringar. 

  



35 
 

6.1.4 Ventilation 
Temperaturmätningarna gjordes under begränsade tid- och temperaturintervall vilket är en 

bidragande felkälla i resultatet av temperaturverkningsgraden. Verkningsgraden för en 

korsströmsvärmeväxlare ligger mellan 50-60% [24] och temperaturverkningsgraden borde vara hög 

då luftflödet in är ungefär dubbelt så högt som ut. Tillförd värmeenergi till värmebatteriet bör vara 

lägre när beräkningarna gjorts utifrån en dygnsmedeltemperatur och det ofta är kallare på natten när 

aggregaten inte är i drift. 

6.1.5 Blåsmaskiner 
Ena blåsmaskinens elanvändning har kunnat läsas av från frekvensomriktaren under en månad och 

för den andramotorn finns effekt och drifttid dokumenterad. Bestämmandet av blåsmaskinernas 

elanvändning kan där för anses noggrann. Givetvis finns en viss osäkerhet då årsanvändningen är 

beräknad från en månads mätning och belastningen på reningsverket varierar något under året.  

6.1.6 Centrifug 
Avläsningen från Övik energis loggning är en grov uppskattning då all elanvändande drift mäts och 

påverkar timmedelvärdena. När resultatet av strömmätningen också visade på likande elanvändning 

blir uppskattningen ändå tillräckligt god för denna sammanställning. 

6.1.7 Snäckpumpar 
Beräkningen av snäckpumparnas energianvändning innehåller många osäkerhetskällor. Eftersom 

ingen mätning finns på inkommande vatten finns en viss felkälla i den vattenmängd som pumpats in. 

Nivån i pumpgropen varierar, vilket medför att uppfordringshöjden minskar. Diagrammet som 

pumpens verkningsgrad har avlästs i är generellt för pumptypen och medelflödet ligger i en zon där 

en liten skillnad på flödet gör en stor skillnad i verkningsgrad. Förluster som inte har tagits hänsyn till 

finns i växellåda, upphängningar, slitage på skovlar och ränna. Med största sannolikhet ligger 

skruvpumparnas elanvändning högre än de 14% som visas i figur 15. Att mäta motorns eleffekt hade 

varit att föredra om tillgången på loggutrustning hade funnits. 

6.2 Effektivisering 
I denna del diskuteras resultatet av de förslagna energieffektiviseringarna. 

6.2.1 Uppvärmning av råslam 
En värmeväxlare mellan råslam och rötslam skulle kunna spara mycket energi på vintern och behovet 

av fjärrvärme skulle där igenom kunna sänkas. Enligt Magnus Fahlman [25] så är liknande 

investeringar i regel inte lönsamma om inte slamflödena överstiger 6 m3/h, att jämföra med 

Knorthems medelflöde av råslam som är ca 1,8 m3/h. Det som idag inte är lönsamt, kan i framtiden 

bli intressant om priset för energi stiger. 

6.2.2 Rötgastank 
Resultatet visar att köldbryggor i rötgaskammarens tak kan finnas och att tilläggsisolering skulle göra 

en märkbar skillnad. Dessa bör dessutom vara relativt enkla att åtgärda om noggrannare studier 

skulle visa på lönsamhet. 

6.2.3 Ventilation 
Justering av drifttiden av ventilationsaggregatet bör absolut testas då det inte innebär några 

ekonomiska investeringar. Driftschemat som effektiviseringsförslaget är beräknat utifrån kan ses som 

ett förslag. Förändringar i ventilationen kan påverka inomhusklimatet och kan därmed behöva ändras 

så att en bra balans hittas mellan minimal drifttid och god luftkvalitet. 
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6.2.4 Blåsmaskiner 
Energikartläggningen visar att blåsmaskinerna har den överlägset högsta elförbrukningen i 

reningsverket. Det är svårt att säga hur tillförlitlig siffran på 20% luftbesparing vid byte av luftdysorna 

är, men det är en indikation på att det finns en stor besparingspotential i att serva luftningssystemet.  

6.2.5 Centrifug 
Att kunna sänka abonnemangs- och effektavgiften genom att flytta driften av centrifugen till nattetid 

är i praktiken svårt, eftersom en timmes drift under dagen kan höja avgiften för hela nästkommande 

år. Det får ses som en minskad risk till att flera toppförbrukare körs samtidigt och effekttoppar 

minskar. Att kostnaden för abonnemangs- och effektavgiften lyfts i rapporten kan leda till ökad 

medvetenhet om kostnaderna av höga effektuttag, så sådana undvikas. 

6.2.6 Fackling av gas 
Beräkningarna av energin i den facklade gasen visar att det finns energi att ta vara på. Ett sätt skulle 

kunna vara att installera en lagringstank för glykolen för att få en jämnare tillförsel till 

rötgaskammaren vilket kan leda till en jämnare gasproduktion, där all gas kan brännas i pannan. På 

så sätt skulle gasen kunna tas till vara och fjärrvärmebehovet minska. Det skulle även kunna ge en 

viss möjlighet att styra gasproduktionen efter väderlek och värmebehov.  

Ett annat alternativ är en varmvattenackumulator som kan ta tillvara på energin vid svängningar i 

gasproduktionen och värmebehovet. Fördelen med en sådan lösning vore möjligheten att ta till vara 

på energi som inte är relaterad till glykolen. Nackdelar är att det troligen behövs en större 

ackumulatortank och mer avancerad styrning för att samverka med gaspanna och fjärrvärme. 

6.2.7 Fastighetsel 
Ytterligare ett steg att minska på belysningen kan vara närvarostyrd belysning. En mindre åtgärd 

skulle vara att sektionera belysningen i kulverten för att få möjlighet att skilja på tändningen av den 

del som går mot pannrummet och den del som går under mark mot intagningshuset. 

6.2.8 Övriga observationer 
Om värmekabeln i pax-huset kunna styrs mot temperaturen utomhus och bara startar vid 

minusgrader skulle elanvändningen minska. Aerotemperns1 termostat borde kunna justeras ner till 

runt 10℃ som i intagshuset. 

Att radiatorerna är varma trots att temperaturen i lokalen är tillgodosedd tyder på att en översikt och 

injustering av termostaterna skulle behövas för att minska risken för onödig uppvärmning under 

vinter. Detta kan leda till ett minskat inköp av fjärrvärme. 

  

                                                           
1
 Se förklaringar 
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7 Slutsatser 
Enligt syftet med rapporten har ett antal indikationer och förslag kunna tas fram som leder till en 

minskning av energianvändandet på Knorthems avloppsreningsverk. Förslagen innebär både lättare 

justeringar utan ekonomiska insatser, till mer omfattande arbeten. Jobbet har gjorts under en 

begränsad tid, vilket har gjort att noggranna mätningar inte kunnat göras. Därför har många 

uppskattningar och antaganden om apparaters effekt och drifttider gjorts i den sammanställda 

energikartläggningen. Arbete skall förhoppningsvis vara ett riktmedel till fortsatta arbeten för 

energieffektivisering. 

7.1 Fortsatt arbete 
Ett till synes lätt ingrepp är isoleringen av rötgaskammarens tak. Ett fortsatt arbete med noggrannare 

beräkning bör göras tillsammans med en termografering för att kunna se värmeförlusterna tydligare. 

Med ett noggrannare underlag kan ställning tas om det finns lönsamhet att förbättra isoleringen. 

Enligt studien finns det stor potential att spara energi genom att byta ut luftdysorna i luftbassängen. 

Att rekommendera är fortsatt arbete att noggrannare bestämma energibesparingen av nya dysorna 

eller om effektivare syresättningsteknik finns. 

Pax-husets uppvärmning är idag en aerotemper1 med el som energikälla. Ett förslag på fortsatt 

arbete är att beräkna om skulle kunna vara lönsam att byta ut aerotempern1 till en luftvärmepump 

för att minska på elanvändningen.  

Om det i framtiden skulle bli aktuellt med större åtgärder med snäckpumparna så skulle noggrannare 

beräkningar rekommenderas ifall snäckpumparna bör bytas ut mot mindre modell som kan köras 

med en belastning som ger högre pumpverkningsgrad. 
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Bilaga 1 

Skiss över rötgaskammaren kan ses i figur 1 med utsatta mått på kammarens olika sektioner. I figur 2 

syns fotografier över rötgaskammarens tak och sidovy för att tydliggöra konstruktionen. 

 

Figur 1. Skiss över rötgaskammaren. 

 

 

Figur 2. Fotografier över rötgastankens tak och en sidovy. 
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Forts. bilaga 1 

Materialskiktens värmeledningsförmåga, tjocklek och med ekvation 10 beräknade värmeresistans i 

de olika delarna av rötgaskammaren kan ses i tabell 1. Materialet närmast rötgastankens insida står 

högst upp i tabellen. 

Tabell 1. Materialskiktens värmeledningsförmåga (λ), tjocklek (δ) och  
värmeresistans (R) i de olika delarna av rötgaskammaren. 

Objekt λ δ  R  

   [W/(m K)] [m] [m2 K/W] 

Vägg mot uteluft 
   betong 1,7 0,4 0,24 

luftspalt 0,232 0,04 0,17 

mineralull 0,041 0,12 2,93 

luftspalt 0,18 0,03 0,17 

betong element 1,7 0,06 0,04 

vägg mot mark 

   betong 1,7 0,4 0,24 

Tak 

   betong 1,7 0,4 0,24 

lättbetong 0,13 0,8 6,15 

betong 1,7 0,22 0,13 

grus 2 0,03 0,02 

betong 1,7 0,05 0,03 

lucka 1 

   aluminium 200 0,005 0,000025 

betong 1,7 0,2 0,12 

lucka 2,3 och 5 

   rostfritt stål 20 0,015 0,00075 

lucka 4 

   stål 60 0,015 0,00025 
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Bilaga 2 

Medeltemperatur av år 2013 och 2014 i Järved [15]. Medeltemperatur för år och varje månad och 

har beräknats, resultatet kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Beräknade medelvärden för 2013 och 2014 för varje månad och hela året. 

Månad Medeltemp  Medeltemp Medeltemp  

  2013 [℃]  2014 [℃] 2013-2014 [℃] 

jan -8 -4,6 -6,3 

feb -3,3 3,0 -0,1 

mar -5,4 1,7 -1,8 

apr 2,3 5,2 3,7 

maj 12,5 9,1 10,8 

jun 15,8 13,1 14,4 

jul 16,6 18,0 17,3 

aug 15,3 16,2 15,7 

sep 12,9 12,5 12,7 

okt 5,9 5,7 5,8 

nov 0,6 1,2 0,9 

dec -0,5 -1,8 -1,1 

    Årsmedeltemp 6,0 
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Bilaga 3 

Uppskattning av varmvattenåtgången på Knorthems reningsverk. Förbrukningen beräknas med 

ekvation 1 där vattnets densitet antas vara 1 kg/dm3, Cp = 4,18kJ/(kg K) och 250 arbetsdagar/år. 

Resultatet kan ses i tabell 1. Förbrukning och temperaturer har antagits. 

Tabell 1. Uppskattning av varmvattenförbrukningen. 

Aktivitet Vattenförbrukning  Antal personer Δ T  Förbrukning  

  [l]   [℃] [kWh/år] 

dusch 40 2 30 697 

disk 2 4 50 116 

handtvätt 1 10 40 116 

      Totalt 929 
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Bilaga 4 

Mätning av flöde och temperatur på kretsen för uppvärmning av byggnaden. Resultatet från 

mätningarna presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Resultatet från mätningen av tillförd effekt för uppvärmning. 

Dag Tid Innetemp Utetemp Flöde Framtemp Returtemp Effekt  

    [℃] [℃] [m3/h] [℃] [℃] [kW] 

07-apr 08:20 
 

5,4 0,97 73,5 52,6 23,5 

07-apr 09:40 23,3 7,4 1,15 56 40,7 20,4 

07-apr 10:25 23,1 7,2 1,05 87,3 47,7 48,3 

07-apr 11:20 23 7,4 1,15 61,7 44,6 22,8 

07-apr 12:40 23 7,8 1,17 52,8 39,7 17,8 

07-apr 13:40 23,3 8,1 1,18 63,9 54 13,6 

07-apr 14:50 23,5 8,3 1,09 90,8 81,4 11,9 

07-apr 15:40 23,4 8,5 1,22 54,6 39,5 21,4 

        Medel för dagen 23,2 7,5 1,1 67,6 50,0 22,5 

        08-apr 08:30 24,8 4,4 1,47 93,3 74,5 32,1 

08-apr 09:30 22,4 6,3 1,43 92,2 79,8 20,6 

08-apr 10:30 
 

6,7 1,6 95,7 81,2 26,9 

08-apr 11:30 
 

6,8 1,54 95,5 82,8 22,7 

08-apr 12:30 23,8 7 1,73 98,5 80,5 36,2 

08-apr 13:30 23,3 7,2 1,35 93,5 74,6 29,6 

08-apr 14:30 23,3 7,4 1,36 93,3 80,1 20,8 

08-apr 15:30 24,3 7,6 1,7 97,9 80,5 34,3 

        Medel för dagen 23,7 6,7 1,5 95,0 79,3 27,9 

        09-apr 08:00 23,2 3,9 1,75 98,5 80,8 36,0 

09-apr 09:10 23,2 6,6 1,73 98,1 84,6 27,1 

09-apr 10:10 23 7 1,72 94,3 86,2 16,2 

09-apr 11:10 22,3 7,3 1,69 91,8 78,3 26,5 

09-apr 11:30 23,3 7,8 1,65 95,6 81 28,0 

09-apr 13:30 23,1 8,2 1,64 94,3 87,2 13,5 

09-apr 14:40 23,4 8,5 1,7 93,3 84,1 18,2 

09-apr 15:30 23,5 8,7 1,37 94,7 88,6 9,7 

        Medel för dagen 23,1 7,3 1,7 95,1 83,8 21,9 
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Bilaga 5 

Ventilationsaggregatets driftschema kan ses i tabell 1. Separat inställning för en cykel om 7 dagar går 

att göra, där lämpligtvis dag 1 ses som måndag. Det finns möjlighet att ställa in olika driftlägen ec1 

och co1 Inställningen är 100% fart på fläktarna för båda lägena. 

Tabell 1. Ventilationsaggregatets drifttid och beräknade volymflöde av från- och tilluft. 

Tid och Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 

driftläge               

Tid 1 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 

Driftläge ec1 co1 co1 co1 co1 ec1 ec 

Tid 2 x x x x x x x 

Driftläge ec1 co1 co1 co1 co1 ec1 OFF 

Tid 3 x x x x x x x 

Driftläge ec1 co1 co1 co1 co1 ec1 OFF 

Tid 4 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 

Driftläge OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

        Total drifttid 100% [h]  17 17 17 17 17 17 17 

Total drifttid 50% [h]  0 0 0 0 0 0 0 

 

Förslag på neddragen drift på ventilationsaggregatet då vanligtvis inte personalen vistas i 

byggnaderna kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. Förslag på minskad drifttid av ventilation. 

Tid och Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 

driftläge               

Tid 1 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 11:00 11:00 

Driftläge ec1 ec1 ec1 ec1 ec1 ec1 ec1 

Tid 2 x x x x x x x 

Driftläge ec1 ec1 ec1 ec1 ec1 ec1 ec1 

Tid 3 x x x x x x x 

Driftläge ec1 ec1 ec1 ec1 ec1 ec1 OFF 

Tid 4 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 14:00 14:00 

Driftläge OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

        Total drifttid 100% [h]  12 12 12 12 12 3 3 

Total drifttid 50% [h]  0 0 0 0 0 0 0 
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Bilaga 6 

Figur 1 visar ett diagram över effekten för varvtalstyrd mot icke varvtalsstyr skruvpump vid olika 

delflöden. Man kan se att skillnaden av att varvtalssyra denna typ av pump inte ger någon minskning 

av effektbehovet. 

 

Figur 1 Diagram över effekten för varvtalsstyrd (röd) mot icke varvtalsstyr (blå) skruvpump vid olika delflöden.
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Bilaga 7 

Tabell 1 visar resultatet från invertering av fastighetselens elanvändare. Understrukna effekter har 

kunnat läsas av på märkskylt, övriga effekter har antagits. Drifttider har uppskattats. Elförbrukningen 

har beräknats för ett dygn. Kategorin visar var objektet presenteras i sammanställningen i figur 16. 

Tabell 1. Resultatet för inventeringen av elanvändande utrustning i fastigheten. 

Objekt Effekt Antal Drifttid Elanvändning Kategori 

  [W]  [h/dygn] [Wh/dygn]  

värme, ventilation      

Tilluftfläkt 600 1 17 10200 vent.fläkt 

Frånluftfläkt 300 1 17 5100 vent.fläkt 

cirkpump vent. 200 1 24 4800 cirk.pump 

cirkpump golvvärme 300 1 24 7200 cirk.pump 

cirkpump luftvärmare 110 1 24 2640 cirk.pump 

vämefläkt paxhus 5000 1 2 10000 uppvärmnning 

ventilationsfläkt intagshus 1500 1 24 36000 vent.fläkt 

ventfläkt blåsmaskinrum 276 1 24 6624 ventfläkt 

frånluftfläkt  gaskompressorrum 100 1 24 2400 ventf.fläkt 

frånluftfläkt tomatloft  100 1 24 2400 vent.fläkt 

cirkpump tappvarmvatten 0,1 1 24 2,4 cirk.pump 

Görans kontor      

datorer 125 2 9 2250 dator 

lysrör 28 6 9 1512 belysning 

B + L kontor      

datorer 125 2 9 2250 dator 

skrivare 160 2 9 2880 dator 

lysrör 28 6 9 1512 belysning 

radio 15 1 9 135 övrigt 

KA + TB kontor      

datorer 125 4 9 4500 dator 

lampor  10 3 9 270 belysning 

lysrör 28 8 9 2016 belysning 

hall upp      

skrivare 125 1 9 1125 dator 

lampor 28 7 9 1764 belysning 

Toa uppe      

lampa 36 1 1 36 belysning 

hall nere      

små lysrör 10 3 9 270 belysning 

lampor 28 2 9 504 belysning 

Toa nere      

lampa 36 1 1 36 belysning 
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Forts. Bilaga 7 

  

Objekt Effekt Antal Drifttid Elanvändning Kategori 

  [W]  [h/dygn] [Wh/dygn]  

kök      

TV 200 1 1 200 övrigt 

micro 800 2 0,067 107 Kök 

kyl 50 2 24 2400 Kök 

frysfack 60 1 24 1440 Kök 

lysrör 58 3 9 1566 belysning 

lampa 40 1 9 360 Kök 

kaffemaskin 209 1  209 Kök 

diskmaskin 600 1 0,333 200 Kök 

spis 2000 1 0 0 Kök 

omklödningsrum      

lampor 28 5 9 1260 belysning 

små lysrör 18 8 9 1296 belysning 

kylskåp 30 1 24 720 kök 

tvättmaskin 1250 1 0,571 714 badrum 

torktumlare 2000 1 0,571 1143 badrum 

toa badrum      

små lysrör 36 1 0,25 9 belysning 

dusch      

lampa 28 1 0,083 2,3 belysning 

bastu      

bastuaggregat 3000 1 0,1 300 badrum 

lampa 20 1 0,033 0,7 belysning 

parkering      

motorvärmarplatser 1500 8 0,833 10000 motorvärmare 
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Forts. Bilaga 7 

Objekt Effekt Antal Drifttid Elanvändning Kategori 

  [W]  [h/dygn] [Wh/dygn]  

Processbyggnader      

lysrör centrifughall 18 20 0,5 180 belysning 

lysrör skruvpumpbyggnad 36 26 0,5 468 belysning 

lysrör trapphus till blåsmaskinrum 36 4 0,083 12 belysning 

lysrör fram till trappen 36 22 9 7128 belysning 

lysrör efter trappen 36 6 9 1944 belysning 

lysrör labb 36 2 9 648 belysning 

lyrsrör ställverk (centrifughall) 36 6 0,1 21,6 belysning 

lysrör gaskompressorrum 36 2 0,1 7,2 belysning 

lyrsrör pannrum 36 10 9 3240 belysning 

lysrör pumprum 36 6 9 1944 belysning 

lysrör verkstad 36 2 9 648 belysning 

lysrör tvätthall 36 6 9 1944 belysning 

Frys (labb) 40 1 24 960 övrigt 

kylskåp (intagningshus) 30 1 24 720 övrigt 

spolvattenpump (korridoren) 3000 1 2,4 7200 övrigt 

dränkbar pump 1000 3 0,018 17,9 övrigt 

värmekabel 12m vatten till paxhus 96 1 12 1152 uppvärmning 

varmvattenberedare nöddusch 
paxhus 

0,304 1 24 7,3 övrigt 

luftkompressor 5,5 1 2 11 övrigt 

  Total elförbrukning 158595  
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Bilaga 8 

Tabell 1 visar resultatet av inventering av processutrustning. Understrukna effekter är tagna från 

märkskylt och övriga är uppmätt med strömtång och beräknade med ekvation 15 i rapporten. 

Kategorin visar vart objektet presenteras i sammanställningen i figur 15 i rapporten. 

Tabell 1. Resultatet av invertering av processutrustning. 

Objekt Effekt Antal Drifttid  Elanvändning kategori 

  [kW]   [h/dygn] [kWh/dygn]   

Intagshus 
     SNP01 9 1 12 108 snäckpump 

SNP02 9 1 12 108 snäckpump 

RG01 2,2 1 0,42 1 rensgaller 

RG02 2,2 1 0,42 1 rensgaller 

TR01 3 1 1 3 rensgaller 

TP01 4 1 1 4 rensgaller 

TR02 3 1 1 3 rensgaller 

SA01 0,37 1 1 0,37 rensgaller 

motor för flytt av container 0,55 1 0,02 0,009 rensgaller 

luftkompressor 1,1 1 1 1,1 rensgaller 

OM01 3 1 24 72 sandfång 

OM02 3 1 24 72 sandfång 

BM01 25,5 1 24 612 blåsmaskin 

BM02 helfart 46,1 1 0,24 11,0 blåsmaskin 

BM02 halvfart 22,5 1 6 135 blåsmaskin 

PP01 0,2 1 24 4,8 luftningsbassäng 

PP01 0,55 1 1 0,55 luftningsbassäng 

DP01 0,25 1 14,4 3,6 luftningsbassäng 

sedimentering, korridor 
     SP09 3,7 1 2 7,4 returslam 

SP09B 3,7 1 2 7,4 returslam 

SP01 3 1 2 6 sedimentering 

SS01 0,12 1 24 2,88 sedimentering 

YS01 0,1 1 1 0,1 sedimentering 

SP02 3 1 2 6 sedimentering 

SS02 0,12 1 24 2,88 sedimentering 

YS02 0,1 1 1 0,1 sedimentering 

SP03 3 1 2 6 sedimentering 

SS03 0,12 1 24 2,88 sedimentering 

YS03 0,1 1 1 0,1 sedimentering 

SP04 3 1 2 6 sedimentering 

SS04 0,12 1 24 2,88 sedimentering 

YS04 0,1 1 1 0,1 sedimentering 

SP05 3 1 2 6 sedimentering 

SS05 0,12 1 24 2,88 sedimentering 

YS05 0,1 1 1 0,1 sedimentering 
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Forts. Bilaga 8 

Objekt Effekt Antal Drifttid  Elanvändning kategori 

  [kW]   [h/dygn] [kWh/dygn]   

sedimentering, korridor      

SP06 3 1 2 6 sedimentering 

SS06 0,12 1 24 2,88 sedimentering 

YS06 0,1 1 1 0,1 sedimentering 

SP07 3 1 2 6 sedimentering 

SS07 0,12 1 24 2,88 sedimentering 

YS07 0,1 1 1 0,1 sedimentering 

SP08 3 1 2 6 sedimentering 

SS08 0,12 1 24 2,88 sedimentering 

YS08 0,1 1 1 0,1 sedimentering 

pumprum, pannrum, centrifughall 
    OM3 0,12 1 24 2,88 förtjockare 

SP10 3 1 3,3 9,9 slam till RGK 

SP11 2,7 1 24 64,8 cirk RGK 

OM5 1,8 1 24 43,2 omrörare RGK 

SP17 1,1 1 2 2,2 externslam 

OM17 0,75 1 2 1,5 externslam 

Centrifug 20 1 3,5 70 centrifug 

SC01 (centrifug) 7,5 1 3,5 
 

centrifug 

hydralmotor(centrifug) 15 1 3,5 
 

centrifug 

TR0X(centrifug) 1,5 1 3,5 
 

centrifug 

SP12(centrifug) 3 1 3,5 
 

centrifug 

omrörare polymertank 1(centrifug) 0,37 1 3,5 
 

centrifug 

omrörare polymertank 2(centrifug) 0,37 1 3,5 
 

centrifug 

FF3(centrifug) 1,5 1 3,5 
 

centrifug 

polymerpump(centrifug) 1,5 1 3,5 
 

centrifug 

fläkt gasbrännare 0,76 1 12 9,12 Panna 

cirkpump panna 0,15 1 24 3,6 Panna 

cirkpump varmvatten röttank 0,15 1 24 3,6 Panna 

gaskompressor 1,1 1 12 13,2 Panna 

 
Total elförbrukning 1438 

  



1 
 

 

Bilaga 9 

Driftdata för luftningssystemet till luftbassängerna som skickades iväg för beräkning av möjligheten 

att spara luft vid byte av luftdysor. 

 

Blåsmaskin 1 (huvudmaskin) 
Typ: Aerzener GM 30 L vridkolv 
Styrning: Varvtalsreglerad, Syrehalt-börvärde 1,7 mg/l 
Motor: 37kW (elförbrukning ca 600kWh/dygn) 
Blåsmaskin 2 (Hjälpmaskin, går in om lufthalten blir för låg) 
Typ: Aerzener GM 30 L vridkolv 
Styrning: driftläge 1 och 2 (läge 1 om syrehalten >1,0mg/l, läge 2 om syrehalt >0,6mg/l och stopp vid 
syrehalt 1,3 mg/l) 
Motor: 37kW (elförbrukning ca 200kWh/dygn) 
 
Luftbasängens mått (2st bassänger i serie, måtten gäller 1 bassäng) 
Brädd: 3,75m 
längd: 32,3m 
vätskedjup: 4,6m 
 
Luftsystem 
Bottenluftsystem med membranluftare 
Antal dysor: 178 st, diameter 31,5 cm (gäller 1 bassäng) 
Mottryck: ca 0,6 bar 
Maxtryck: okänt 
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Forts. bilaga 9 

Kompressordiagrammet för blåsmaskinerna i figur 1 visar den röda linjen avläsningen av luftflödet i 

dagsläge vid medeleffekten 31,6 kW på blåsmaskinerna och ett mottryck på 0,6 bar. Den lila linjen 

visar luftflödets som antas sänkas med 20% och till ett mottryck på 0,5 bar.  

 

Figur 1. I kompressordiagrammet för blåsmaskinerna visar den röda linjen avläsningen av luftflödet i dagsläge 
 vid ett mottryck på 0,6 bar och den lila linjen om luftflödets sänks med 20% och till ett mottryck på 0,5 bar.  


