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Abstract
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process at Ekeby WWTP in Eskilstuna
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This work has been done with Ramboll Water, in cooperation with 
Eskilstuna Energi & Miljö (EEM), where the activated sludge process 
at Ekeby wastewater treatment plant (WWTP) has been the modeling 
object.

The simulation study, using Sumo, shows that the nitrogen reduction 
using a separate digester supernatant treatment can be at most 3,7 
mg/l, or 17 %, over a year when the maximum degree of treatment is 
assumed to be 90 %. With respect to the new emission requirements for 
Ekeby WWTP that starts in 2022, a 60 % degree of removal of the 
nitrogen in the supernatant is enough with unchanged population. With 
the 90 % nitrogen removal some room for a higher influent load might 
be possible. 

Business integration is elaborated applying quantitative and 
qualitative growth, learning and exploitation paired with model and 
model tool capability and a matrix combining assignment types and 
model tool functionality.

Further studies in form of process capability and dynamic simulation 
is proposed.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Processmodellering handlar om att skapa en matematisk modell av en verklig process som kan 

användas för simuleringar. Det är ett användbart verktyg som ger förutsättningar till ökad förståelse 

av den verkliga processen och för processoptimering utan att vara beroende av fysiska experiment. 

Processmodeller för avloppsvattenrening har utvecklats sedan 1980-talet då en arbetsgrupp vid 

International Water Association (IWA) tog fram den första modellen för kväveavskiljning i en aktiv-

slamprocess. Modellen går under förkortningen ASM1 (activated sludge model no. 1) och utgör 

grunden i dagens processmodeller för avloppsreningsverk.  

Projektet har gjorts för teknikkonsultföretaget Ramboll, som en del av en strategisk satsning för ett 

arbetssätt baserat på modellering och simulering, och i samarbete med Ekeby reningsverk, Eskilstuna 

Energi & Miljö. Simuleringsverktyget som använts har varit Sumo, utvecklat av Dynamita SARL, som 

innehåller alla de biologiska och fysikaliska delprocesser som behövs för att modellera ett helt 

reningsverk. Detta projekt har avgränsats till den biologiska kväveavskiljningen då bakgrunden är 

skärpta utsläppsvillkor, framförallt gällande totalkväve, och en ökande befolkning.  

Den biologiska kväveavskiljningen vid Ekeby reningsverk är utformad som en aktivslamanläggning 

med fördenitrifikation och kontaktstabilisering (slamluftning). Till aktivslamanläggningen leds rejekt-

vatten från avvattning av rötat slam. Efter processkartläggningen behövdes egna mätningar göras på 

slammet, som tas ut vid mellansedimenteringsbassängerna, och med flödesberäkningar enligt 

Thompsonöverfall bestämdes slamåterföringen vilken stämdes av mot pumpkurvor.  

Vid testkörning av den uppsatta modellen erhölls negativa tillståndsvariabler vid en BOD-baserad 

modell. Lösningen blev att gå över till en COD-baserad modell vilket krävde omberäkning då COD ej 

mäts vid reningsverket. Övriga delar i modellen kalibrerades enligt föreslagen arbetsgång av 

Guidelines for Using Activated Sludge Models. Modellvalidering gjordes för fyra perioder mot-

svarande de fyra årstiderna för att se hur väl resultaten från modellen, med avseende på totalkväve 

och ammoniumkväve, matchade mätdata. Modellen producerar generellt sett högre halter total-

kväve, och lägre halter ammoniumkväve, jämfört med den verkliga processen. Samtidigt finns en stor 

spridning i den mätdata som modellen validerats mot. Simuleringar gjordes för ett införande av 

separat rejektvattenrening. Denna optimeringsåtgärd simulerades genom att halterna av totalkväve 

respektive ammoniumkväve ändrades i rejektvatteninflödet till modellen motsvarande reningsgrader 

mellan 30–90 %. Modellen visade att den maximala kvävereduktionen med separat rejektvatten-

rening är i genomsnitt 3,7 mg/l, eller 17 %, över ett år. En reningsgrad på 60 % är tillräcklig för att 

möta de ökande kraven vid oförändrad befolkningsmängd. För en reningsgrad på 90 % indikerar 

simuleringen att ett visst utrymme finns för att klara reningskraven även vid en ökad mängd inkom-

mande flöde till reningsverket. Vidare visar modellen att en separat rejektvattenrening minskar luft-

förbrukningen vid biosteget motsvarande ett minskat energibehov av maximalt 136 TWh, eller 12 %.  

En erfarenhet är vikten av hög datakvalitet och att dynamisk simulering kräver högre mätfrekvens. Av 

projektet redovisas förslag på hur affärsmässig integrering av modellering och simulering kan 

fortsätta. Affärsmässig integrering kopplas till kvantitativ och kvalitativ tillväxt samt inlärning resp-

ektive exploatering. Modell- och modellverktygsduglighet samt en matris som speglar uppdrags-

typer mot modellverktygsförmåga föreslås. Vidare ges förslag på framtida studier i form av process-

duglighet och kompletterande dynamisk simulering.  
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Exekutiv sammanfattning  
Modellen visar att med en reningsgrad på 60 % respektive 90 % är minskningen 2,9 mg/l respektive 

3,7 mg/l över ett år vid ett införande av rejektvattenrening. Nivåerna behöver skall dock inte ses som 

exakta då mätdatakvaliteten inte motsvarar kraven för en helt tillförlitlig modellering varför de 

behöver användas med viss försiktighet. 

Då marginalen till det nya utsläppskravet är god vid 60 % reningsgrad så innebär införande av 

rejektvattenrening att kraven högst sannolikt kan uppfyllas. Däremot riskerar en ökad 

inflödesmängd, ökande befolkningsmängd, att kraven inte uppfylls. 

Vid 90 % reningsgrad finns en större marginal men för att fastlägga vilken befolkningsmängdökning 

som kan hanteras bör modelleringen göras om med bättre datakvalitet. 

Bruttoenergibesparingen är väsentlig men den behöver ställas mot energiåtgången hos den 

rejektvattenreningsteknik och lösning som eventuellt väljs. 
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Ordlista 

 
Alkalinitet (HCO3

-): Vattnets förmåga att motstå pH-förändringar. Mäts utifrån 
koncentrationen av vätekarbonater. Ju högre alkalinitet desto 
bättre är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel 
försurning som kan vara viktigt för att upprätthålla en fungerande 
biologisk avloppsreningsprocess då vissa mikroorganismer är 
känsliga mot lågt pH. 
 

NH4: Ammoniumkväve. Den del av kvävet som är bundet i ammonium.  
 

BOD / BOD5 / BOD7:  
 

Biochemical Oxygen Demand, biokemisk förbrukning. Mått på 
mängden syreförbrukande organiskt material i avloppsvatten, mätt 
under 5 eller 7 dygn, som ett filtrerat eller ofiltrerat prov.  

COD: Chemical Oxygen Demand, kemisk syreförbrukning. Mått på 
förbrukad syremängd vid fullständig oxidation av organiska ämnen 
i avloppsvatten.  

DO: Dissolved Oxygen. Löst syre i avloppsvatten.  
 

Flödesproportionellt 
dygnsprov: 

Prov på avloppsvatten som bereds av ett antal prov tagna under 
ett dygn på ett sätt så att de enskilda provvolymerna är 
proportionella mot vattenflödet under provtagningsperioden.   

MLSS: Mixed liquid Suspended Solids. Mått på slamhalten i en luftad 
bassäng.  
 

NO3: Nitratkväve. Den del av kvävet som är bundet som nitrat.  
 

N2: Kvävgas. En ofarlig gas.   
 

NO2: Nitritkväve. Anger det kväve som förekommer som nitrit.  
 

Online-instrumentering:  Syftar till provtagning, av föroreningshalter i avloppsvatten, med 
hjälp av givare som är uppkopplade mot ett övervakningssystem.  
 

Tot-N: Totalkväve. Anger vattnets totala innehåll av kväve och innefattar 
alla kvävefraktioner; nitratkväve (NO3), nitritkväve (NO2), 
ammoniumkväve (NH4) samt organiskt bundet kväve, med kvävgas 
som undantag.  
 

Tot-P: Totalfosfor. Anger vattnets totala fosforinnehåll och inbegriper alla 
former av fosfor; löst organiskt och oorganiskt fosfor, och 
partikulärt bundet organiskt och oorganiskt fosfor. 
 

TSS: 
 

Total Suspended Solids. Koncentrationen av fasta partiklar i 
avloppsvattnet, kan även förkortas susp., SS eller SÄ.  
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1. Introduktion 
En modell av en verklig process är ett användbart verktyg som gör det möjligt att besvara frågor om 

systemet utan behöva vara beroende av fysiska experiment eller handräkningar. Med en uppsatt 

modell kan simuleringar istället användas, som kan liknas vid ”numeriska experiment”, som 

genererar lösningar till modellen. För att konstruera en modell krävs olika typer av kunskap, dels 

insikter om processens funktionssätt och egenskaper, dels om hur detta kan översättas till en 

fungerande och användbar modell (Ljung och Glad, 2004).  

I början av 1980-talet inrättades en arbetsgrupp vid International Water Association (IWA) som skulle 

ta fram en ”konsensus”-modell för aktivt slam, vilken kom att bli ASM1-modellen (Activated Sludge 

Model no. 1). Därefter utvecklades flera andra processmodeller av IWA:s arbetsgrupp och andra 

forskare, som går under förkortningarna ASM2, ASM2d, ASM3 och Barker och Dold-modellen och 

varianter på dessa. Sedimenteringsmodeller så som Takács- modellen har använts i stor utsträckning 

tillsammans med IWA:s modeller för att modellera och simulera kompletta aktivslamprocesser. 

Många av dessa nämnda modeller finns implementerade i dagens kommersiella simuleringsprogram 

(Rieger et al., 2013).  

I boken Guidelines for using Activated Sludge Models presenteras ett flertal drivkrafter till 

modellering av aktivslamprocesser. Det finns finansiella drivkrafter, att få ner driftkostnaderna av 

exempelvis energi och kemikaliedosering. Vidare finns ett behov av innovativ processdesign när t ex 

det areala utrymmet för att kunna expandera i kapacitet är begränsad. Striktare utsläppsvillkor är 

också en drivkraft och där behövs modellering för att optimera reningen. Vad gäller specifikt 

dynamisk modellering är en viktig drivkraft den växande tillgången av online- sensorer som kan förse 

dynamiska simuleringar med data.  

Sett ur ett energiperspektiv betyder ett allt mer modellbaserat arbete i VA-sektorn, eller överlag 

inom processindustrier, att det finns en god möjlighet att optimera resursanvändningen och då nå 

minskad användning av insatsvaror och energi. 

I ett projekt inom VA-klustret Mälardalen sammanställdes intresset för processmodellering och 

simulering hos VA-verksamheter och konsulter, vilket visade sig vara stort. I projektet konstateras att 

det finns ett behov och efterfrågan på modellering och simulering. Det finns förhoppningar om att 

användningen växer inom exempelvis optimering och vid till- och ombyggnadsprojekt (RISE, 2019).  

1.1 Projektformulering 
Examensarbetet är ett processmodelleringsprojekt inom avloppsvattenrening och är en del av en 

strategisk satsning som Ramboll Water gör för att utveckla ett modellering- och simuleringsbaserat 

arbetssätt. Detta projekt görs i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö (EEM), som möjliggör att 

projektet utgår från det biologiska reningssteget på Ekeby avloppsreningsverk (ARV) i modelleringen.  

1.1.1 Mål och frågeställningar 

Ett viktigt mål i projektet är att resultaten ska bli användbara i praktiken. Detta uppfylls 

förhoppningsvis genom att projektet dels i sin helhet bidrar med kunskap och ett gott exempel på 

processmodellering som verktyg, dels genom att modelleringen i sig speglar åtgärder som är 

praktiskt genomförbara. Översiktligt kan två moment urskiljas i projektet, där det ena momentet är 

processmodellering och där det andra momentet är att undersöka på vilka sätt som Ramboll skulle 
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kunna integrera modellering i sin verksamhet. Processmodelleringen syftar till att sätta upp en 

modell av den biologiska kväveavskiljningen på Ekeby ARV, i programvaran Sumo. Reningsprocessen 

kommer att modelleras enligt dagens utformning och därefter genom att inkludera en metod för 

rejektvattenrening, då detta är en teknik som EEM har tittat på att installera för att bättre klara av 

kommande skärpta utsläppskrav på framförallt totalkväve.  

Följande frågeställningar ställs: 

1. Hur mycket kan ett införande av en rejektvattenreningsmetod minska totalkvävehalten, i 

utgående vatten från det biologiska reningssteget, sett över ett år?  

2. Vad blir energibesparingen genom att införa rejektvattenrening? 

3. Hur kan modellering och simulering integreras i Rambolls verksamhet utifrån vunna 

erfarenheter? 

1.2 Avgränsningar 
Uppdraget var att sätta upp en modell över den biologiska reningen av kväve, däremot kan Sumo 

även användas för att modellera ett helt reningsverk och alla dess reningsprocesser vilket kallas 

”wide plant modeling”.  

Vidare kan Sumo användas för att simulera ett reningsverk i både steady- state och dynamiskt. 

Simuleringarna i projektet har avgränsats till statiska på grund av brist på mätdata med tillräcklig hög 

upplösning, detta gäller inflödet samt föroreningshalter i ingående och utgående avloppsvatten vid 

biologiska reningsprocessen.  

Nedan följer ett antal aspekter som har begränsat modelleringens tillgänglighet av datamängd och 

datakvalité:  

• En del flöden har fått beräknats eller uppskattats. Den totala slamåterföringen har beräknats 

utifrån egna mätningar av höjdinställningar hos de reglerbara luckorna, så kallade skibord. 

Överskottsslamflödet har delvis fått uppskattats då flödesdata inte varit fullständig.  

• Flödesfördelningen av inkommande avloppsvatten, mellan blocken på biosteget, samt inom 

respektive block, har antagits vara symmetriska på grund ej tillgängliga data.  

• Bassängvolymerna i biosteget har beräknats utifrån ritningar som dels varit av okänd status, 

dels icke-skalenliga.  

• För karaktäriseringen av avloppsvattnet, som innebär att dela upp mätdata i modellspecifika 

komponenter, har programmets egna inställningar använts då mätdata för exempelvis COD 

saknas vid reningsverket och detta hade behövts för att göra än mer specifik karaktärisering 

av COD för processen.  

Modelleringen av rejektvattenreningen har avgränsats till att undersöka hur olika reningsgrader av 

rejektvattnet påverkar utgående kvävehalt från biologiska reningsprocessen. Detta har gjorts genom 

att den inkommande kvävehalten i modellen har ändrats motsvarande olika reningsgrader. 

Processutformningen med ett införande av en rejektvattenreningsmetod täcks inte av den gjorda 

modelleringen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Övergripande beskrivning av Ekeby avloppsreningsverk 
Ekeby avloppsreningsverk är Eskilstuna kommuns största reningsverk och tar emot över 90 % av den 

totala avloppsvattenmängden inom kommunen från centralorten Eskilstuna och från de 

omkringliggande samhällena Torshälla, Hällby, Hällberga och Kjula (Eskilstuna Energi & Miljö, 2019a).  

Ekeby ARV ägs av Eskilstuna Energi och Miljö som är huvudman för VA-försörjningen inom Eskilstuna 

kommun. Driften av reningsverket sköts av driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM 

(Eskilstuna Energi & Miljö, 2019a).  

Avloppsvattnet leds till reningsverket via tre huvudledningar: en från Torshälla, en från Hällby och en 

från centralorten Eskilstuna. Huvudledningarna sammanbinds vid reningsverket innan avloppsvattnet 

leds till reningsprocessen (Eskilstuna Energi & Miljö, 2019a). Inkommande avloppsvatten består av 

spillvatten och tillsatsvatten, för Ekeby reningsverk kan andelen tillsatsvatten antas utgöra över 50 % 

av avloppsvattenmängden1. 

 

På Ekeby ARV består reningsprocessen av mekanisk rening, kemisk rening och biologisk rening samt 

efterpolering i Ekeby våtmark som är Sveriges största konstgjorda våtmark. Inledningsvis behandlas 

avloppsvattnet mekaniskt och innefattar rensgaller, luftat sandfång, förluftning och 

försedimentering. Den mekaniska reningen innehåller även kemisk rening i form av kemisk fällning 

med järnsulfat för att avskilja fosfor. Tillsatsen av fällningskemikalien sker efter rensgallren. Efter den 

mekaniska och kemiska reningen leds vattnet till det biologiska reningssteget med efterföljande 

mellansedimenteringsbassänger för biologisk kvävereduktion i en aktivslamprocess. Efter 

mellansedimenteringen leds vattnet till de sista sedimenteringsbassängerna, slutsedimenteringen, 

innan det når våtmarken. Kvävereduktionen över våtmarken har de senaste åren varit i snitt 2,6 

mg/l. Våtmarken är dock svår att styra och kvävereduktionen är som lägst under årets kallare 

månader då behovet av detta är som störst (Åstrand och Morling, 2017). Behandlat avloppsvatten, 

efter våtmarken, släpps ut i recipienten som är Eskilstunaån som i sin tur mynnar ut i Mälaren 

(Eskilstuna Energi & Miljö, 2019a).  

Allt slam som avskiljs från verket tas ut från försedimenteringsbassängerna, detta då överskotts-

slammet från mellansedimenteringen leds tillbaka till försedimenteringen och slammet från 

slutsedimenteringen leds till inkommande pumpstation. Slammet som tas ur processen, dvs. från 

försedimenteringen, föravvattnas med tillsats av polymer och pumpas till rötkamrarna, ibland 

tillsammans med externt organiskt material (fettavskiljarslam och matavfall). Det rötade slammet 

slutavvattnas med tillsats av polymer. Pressvattnet (rejektvattnet) pumpas till biosteget för kväve-

reduktion och rötslammet körs till Lilla Nyby återvinningscentral för sluttäckningnar av deponin 

(Eskilstuna Energi & Miljö, 2018). Den bildade biogasen används, efter uppgradering, i första hand 

som fordonsgas. I andra hand används gasen i verkets egen gaspanna för värmeproduktion. Om det 

uppstår överskott eller driftproblem i gasproduktionen facklas gasen (Eskilstuna Energi & Miljö, 

2019a).  

 

 
1 Per Jonsson, drifttekniker på Ekeby ARV, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, platsbesök den 2019-10-11. 
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I figur 1 visas en översiktsbild av Ekeby ARV, där det är biosteget tillsammans med 

mellansedimenteringen, som modelleras i detta projekt.  

 

Figur 1. Översiktsbild av Ekeby ARV. (Bild: Ramboll, redigerad av Wilma Falk).    
 

2.1.1 Utsläppskrav och situation  
Ekebyverket togs i drift år 1955 och sedan dess har flera utredningsarbeten gjorts, och pågår, för att 

säkerställa att reningsprocessen möter nuvarande och framtida utsläppskrav samtidigt som 

efterfrågan på anslutning till verket ökar, som följd av en växande befolkningsökning i Eskilstuna 

kommun (Eskilstuna Energi & Miljö, 2016) som kan uttryckas i personekvivalenter och inflöde per 

timma.  

Nuvarande utsläppskrav med våtmark redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Nuvarande utsläppsvillkor för Ekeby ARV, inbegriper våtmarken (Eskilstuna Energi & Miljö, 
2019). 

Substans Högsta tillåtna utsläppshalt Periodmedelvärde 

Totalkväve (N-tot) 15 mg/l   År 

Totalfosfor (P-tot) 0,2 mg/l År 

BOD7 filt. 5 mg/l Kvartal 

 

De mätdata på totalkväve som finns tillgängliga i detta projekt, vilka dock är dygnsvärden, ger att 

årsmedelvärdet för totalkväve har varit 12 mg/l under åren 2017 och 2018, därav uppfylls kravnivån. 

Utmaningen är dock skärpta utsläppskrav och en ökande belastning. Från och med år 2022 skärps 

utsläppskraven i och med ett nytt ansökt miljötillstånd, som innebär att koncentrationen totalkväve 

då inte får överstiga 10 mg/l. Det kommande utsläppskravet för fosfor är under prövotid och för 

BOD7 (filt.) finns ingen information om kommande krav.  
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Nedan följer en resumé av tidigare och pågående utredningsarbeten vid Ekeby ARV med fokus på de 

senaste åren och de närmsta kommande åren. 

2.1.1.1 Tidigare och pågående utredningar och förbättringar vid Ekeby ARV 

Denna resumé är baserad på rapporterna (Åstrand och Morlig, 2017) och (Plaza et al, 2018).  

År 2014: Nytt intag för avloppsvatten tas i drift för att ha en ökad mottagningskapacitet och 

effektivare rensgaller för grovrening. EEM påbörjar ansökan om ett miljötillstånd för fortsatt och 

utökad drift av Ekeby reningsverk och våtmark, som innehåller skärpa utsläppsvillkor, vilka efter 

förhandlingar kommer att börja gälla år 2022.    

År 2015: Eskilstuna kommun har lämnat in det nya miljötillståndet för verksamheten och på grund av 

de skärpta utsläppsvillkoren görs en förstudie av framtida möjliga processlösningar för Ekeby ARV. 

Slutsatsen är att de dåvarande volymerna, tillsammans med den tekniska utformningen, är 

begränsande för reningskapaciteten och för att kunna hantera en ökad belastning.  

År 2017: De skärpta utsläppskraven, och en förväntad ökande belastning, blir utgångspunkten i en 

processutredning som utförs av Sweco Environment. Tre olika tekniska lösningar föreslås för ut- och 

ombyggnation av volymerna. I samtliga lösningar ersätts försedimenteringen med en förstärkt för-

behandling med trumfilter. Tre olika membrantekniker föreslås för att öka det biologiska renings-

stegets kapacitet. De tre membranteknikerna är membranbioreaktorer (MBR), membranluftade 

biofilmsreaktorer (MABR), och en kombination av den befintliga aktivslamanläggningen och 

membranteknik, Hybrid MBR. Då det visade sig att MABR-lösningen hade fördelar vad gäller 

investerings- och driftkostnader föreslås det av utredningen att gå vidare med pilotstudier av MABR-

lösningen för Ekeby ARV. 

 

År 2018: Ett pilotförsök med MABR görs i ett projekt i samarbete mellan Vatten och Miljöteknik, 

Kungliga tekniska högskolan (KTH), ESEM och Sweco Environment AB. Syftet med pilotförsöket var 

att bestämma reningseffekten vid olika belastningar och att undersöka huruvida en installation skulle 

uppfylla det nya miljötillståndets utsläppskrav på kväve.    

 

År 2019: I det nya miljötillståndet för Ekeby ARV ingår ett krav att EEM ska redovisa en utredning av 

konsekvenserna av ett begränsningsvillkor för totalfosfor på 0,15 mg/L i utgående vatten vid en 

maximal anslutning på 150 000 pe. Under aug-sep byts blåsmaskinerna vid bioblocket ut.  

 

År 2020: En utredning av att införa läkemedelsrening ska vara färdig. Utredningen inkluderar bland 

annat nedbrytningsprodukter i utgående vatten från reningsverket.     

   

År 2022: De nya utsläppskraven börjar gälla. Utsläppskraven berör organiskt material, totalfosfor och 

totalkväve. Speciellt är utsläppshalten av utgående totalkvävehalt skärpt till 10 mg/L, som årsmedel-

värde. 

 

Ett utredningsarbete av avloppsledningsnätet i Eskilstuna kommun har visat i vilka områden där det 

finns särskild risk för översvämning, sådana att sanering och separering behöver vidtas. Sanering 

innebär att mängden tillskottsvattnet i ledningsnätet minskas, till exempel genom att koppla bort 

stuprör. Inom separering handlar åtgärderna om att bygga ut dagvattensystemet på sätt så att 
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dagvattnet kan avledas någon annanstans, separat från spillvattnet (Eskilstuna Energi & Miljö, 

2019b).  

2.2 Aktivslamprocessen 
Den idag dominerade tekniken för biologisk avloppsrening är en aktivslamprocess. I sitt enklaste 

utförande består en aktivslamprocess av en luftningsbassäng och en sedimenteringsbassäng, se figur 

2. Det inkommande avloppsvattnet innehåller mikroorganismer, näringsämnen och organiskt 

material. I luftningsbassängen växer mikroorganismer på näringsämnen och bryter ner organiskt och 

partikulärt material som finns i avloppsvattnet. Nedbrytningen konsumerar stora mängder syre 

varför bassängen luftas vilket oftast görs med hjälp av blåsmaskiner. När mikroorganismerna bryter 

ner organiskt material klumpar de ihop sig till flockar. Flockarna renar vattnet från partikulärt 

material genom att partiklar, som är för lätta för att själva sedimentera, absorberas till flocken. 

Flockarna avskiljs från det renade vattnet när de senare sedimenterar i sedimenteringsbassängen 

(Carlsson, Hallin och Åmand, 2019).  

 

 

Figur 2. Aktivslamprocessen i sitt enklaste utformande (Carlsson, 2008).  

 

Från sedimenteringsbassängen återförs en viss del av det aktiva slammet som returslam till 

luftningsbassängen och resterande mängd slam tas ut som överskottslam, se figur 2. Ett returslam- 

och ett överskottslamflöde behövs för att hålla en konstant mängd aktivt slam i processen. Om allt 

sedimenterat slam skulle återföras till luftningsbassängen hade slamhalten ökat eftersom 

mikroorganismer tillväxer i luftningsbassängen. Ett överskottslamflöde är därför nödvändigt för att 

kunna reglera slamhalten i processen (Carlsson, Hallin och Åmand, 2019).  

En aktivslamprocess renar avloppsvattnet från organiskt material och minskar således belastningen 

av syreförbrukande material (BOD) i recipienten och i vattenmiljöer. I en aktivslamprocess är renings-

effekten för BOD normalt 90–95 %. Största delen av BOD-belastningen utgörs av organiskt material 

men även ammonium är en syreförbrukande substans. Avloppsvatten innehåller kväve främst i 

ammoniumform.  

Den traditionella aktivslamprocessen kan modifieras för att på biologisk väg rena avloppsvattnet från 

kväve för att minska mängden syreförbrukande substanser i vattenmiljön. Det finns två huvudtyper 

av processlösningar för biologisk kväverening i en aktivslamprocess: efterdenitrifikation och 

fördenitrifikation. Gemensamt för processlösningarna är att aktivslamprocessen delas in i en luftad, 

aerob, del och en oluftad, anoxisk, del. I den luftade delen omvandlas ammonium till nitrit och sedan 

till nitrat, av nitrifierande bakterier, via processen nitrifikation. I den syrefria delen kan 

denitrifierande bakterier, via processen denitrifikation, omvandla nitrat till kvävgas som avges till 

atmosfären (Carlsson, Hallin och Åmand, 2019). 
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2.2.1 Efterdenitrifikation 

I en process med efterdenitrifikation placeras den anoxiska delen efter den luftade delen. I den 

luftade delen oxideras ammonium till nitrat som sedan i den anoxiska delen omvandlas till kvävgas. I 

den luftade delen sker även en snabb nedbrytning av organiskt material vilket gör att en extern, eller 

intern energikälla, benämnd kolkälla, måste tillsättas för att denitrifikationen ska fungera (Carlsson, 

Hallin och Åmand, 2019). 

 

Figur 3. Aktivslamprocess med efterdenitrifikation (Carlsson, 2008). 

 

2.2.2 Fördenitrifikation 

Med fördenitrifikation placeras istället den anoxiska delen före den luftade delen. Nitrat omvandlas 

till kvävgas i början av processen vilket oftast kräver att nitratrikt vatten från den luftade delen 

återförs till anoxiska delen. Detta kallas för en interncirkulation av nitrat. Om mängden nitrat i 

returslammet är tillräcklig behövs däremot ingen nitratåterföring. Som energikälla för de 

denitrifierande bakterierna utnyttjas det organiska material som finns naturligt i det inkommande 

avloppsvattnet, således reduceras behovet av en extern kolkälla. Däremot kan en extern kolkälla 

behövas i de fall där mängden COD i det inkommande avloppsvattnet inte är tillräcklig (Carlsson, 

Hallin och Åmand, 2019). 

 

 

Figur 4. Aktivslamprocess med fördenitrifikation (Carlsson, 2008). 

 

2.2.3 Slamålder 

Det finns två definitioner på slamålder, total slamålder och luftad (aerob) slamålder. Den totala 

slamåldern anger den genomsnittliga tiden som en slampartikel finns i aktivslambassängerna, dvs. 

både i oluftade och luftade bassänger. Aerob slamålder anger istället den genomsnittliga tiden som 

en slampartikel befinner sig i luftade delen av aktivslambassängerna. Den aeroba slamåldern är 

relevant för nitrifikationen eftersom de nitrifierande bakterierna växer långsammare än övriga 

bakterier i den biologiska reningen, vilket gör att det är viktigt att ha en tillräckligt lång aerob 

slamålder. Den aeroba slamåldern, 𝜃𝑠, beräknas som förhållandet mellan slammängden i 

luftningsbassängerna och dygnsuttaget av överskottsslam och slam med utgående vatten, enligt 

följande sätt (Svenskt Vatten, 2010):  
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𝜃𝑠 =
𝑉∗𝑆𝑆𝑚

𝑄ö∗𝑆𝑆ö+𝑄𝑢∗𝑆𝑆𝑢
 [𝑑𝑦𝑔𝑛]  

där  𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎 [𝑚3] 

       𝑆𝑆𝑚 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑙𝑎𝑚ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 [𝑔/𝑚3] 

       𝑄ö = ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑠𝑠𝑙𝑎𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3/𝑑𝑦𝑔𝑛] 

       𝑆𝑆ö = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑙𝑎𝑚ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑠𝑠𝑙𝑎𝑚𝑒𝑡 [𝑔/𝑚3] 

       𝑄𝑢 = 𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡 [𝑚3/𝑑𝑦𝑔𝑛] 

       𝑆𝑆𝑢 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑙𝑎𝑚ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 [𝑔/𝑚3] 

2.3 Rejektvatten 
Rejektvatten bildas vid avvattning av rötat slam och är rikt på kväve. Av den inkommande 

kvävebelastningen till kommunala avloppsreningsverk binds ungefär 10–30 % i suspenderat material 

i reningsprocessen och leds till slambehandling (Carlsson, Hallin och Åmand, 2019). Koncentrationen 

av vissa ämnen, däribland kväve, ökar dessutom vid rötning som följd av en nedbrytning av organiskt 

material. Av den totala kvävemängden som leds till slamrötning återfinns ca 50 % i rejektvattnet, på 

så vis kommer ca 15–20 % av inkommande kvävemängd till reningsverken från rejektvattnet. Sett till 

flödet av det inkommande vattnet till ett reningsverk utgör rejektvattnet däremot en liten andel, 

ungefär 0,5–1,5 %. Den höga kvävehalten och temperaturen hos rejektvattnet utgör gynnsamma 

förhållanden för en separat rening eftersom dessa egenskaper möjliggör en hög reaktionshastighet 

sådana att en mindre bassängvolym behövs. Att införa en separat rening av rejektvatten är en metod 

för att minska utgående halt av totalkväve (Stenström, 2017).   
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3. Kartläggning av biosteget på Ekeby ARV 
Under kartläggningen samlas information om reningsverket och processen som ska modelleras. En 

inventering görs av mätsensorernas placering och vilka data som finns tillgängliga.  

3.1 Underlag  
Olika underlag har använts i kartläggningen av biosteget inklusive mellansedimenteringen, dvs. 

aktivslamprocessen, och dessa redovisas nedan.  

• Driftinstruktion för avloppsreningsverket vid Ekeby (Vattenbyggnadsbyrån, VBB, 1974). 

Särskilt användes instruktionen till biosteget och mellansedimenteringen.   

 

• Kontrollprogram för Ekeby avloppsreningsverk och ledningsnät, Eskilstuna Energi & Miljö, 

2019. Kontrollprogrammet är en beskrivning av Ekeby ARV, både av avloppsreningsprocessen 

och de villkor och miljölagstiftning som styr verksamheten.  

 

• Miljörapport år 2016, 2017 & 2018. 

De senaste årens miljörapporter användes för att få en initial förståelse av reningsverket och 

dess aktivslamprocess.   

 

• Platsbesök den 2019-10-11. 

Platsbesöket bestod av en guidning av hela reningsverket, och därtill frågestunder, och 

arrangerades av Erika Ledung, processingenjör, och Per Jonsson, drifttekniker vid Ekeby ARV.  

 

• Ritningar. 

o Processflödesschema, 1901–802, FVB Sverige AB, 2019-10-15. 

o Luftningsbassänger, Vattenbyggnadsbyrån AB, okänt datum. 

 

• Löpande korrespondens. 

En löpande kontakt med Erika Ledung och Per Jansson var till stor hjälp för arbetet, se också 

3.1.1.  

  3.1.1 Några utvalda observationer gällande underlag 

Ekeby reningsverk utvecklas hela tiden, förbättringsåtgärder införs och utrustning förnyas och byts 

ut, och därför är det också viktigt att anläggningsdokumentationen uppdateras därefter. Genom att 

redovisa några observationer som gjorts under arbetet är förhoppningen att uppdateringen av 

dokumentation görs löpande och parallellt med förbättringsarbetet.   

Nuvarande driftinstruktion stämmer på flera håll inte överens med dagens processutformning och 

utrustning. Vad gäller returslammet sker idag en fördelning över fyra kanaler, det visas av 

processflödesschemat, dock är fördelningen över fem kanaler enligt driftinstruktionen. Vidare 

uppfodras bioslammet från mellansedimenteringsbassängerna med dränkbara centrifugalpumpar, 

dåvarande mammutpumpar används inte längre.  

Av driftinstruktionen framgår inte biobassängernas uppdelning i oluftade och luftade zoner, detta 

visas däremot av processflödesschemat. Styrstrategierna för luftningen på bioblocket är inte 

fullständigt beskrivna. Kontrollprogrammet nämner att ammoniumåterkoppling används för att 
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bestämma antalet luftade zoner, dock saknas information om vilka zoner som volymsregleringen 

avser. I praktiken används både ammoniumåterkoppling, för volymsregleringen, och kaskadreglering 

för att styra syreintensiteten. Dagens luftningssystem är membranbottenluftare, i vardagligt språk 

kallat tallriksluftare, och inte längre keramiska porösa rör, så som redovisas av driftinstruktionen.  

Överskottsslammet leds, enligt Kontrollprogrammet till sandfånget, medan processflödesschemat 

indikerar två uttag av överskottsslam där ena flödet går till sandfånget och det andra till 

försedimenteringsbassängerna. Då processchemat har färskast datering har dess beskrivning av 

överskotsslamuttaget varit utgångspunkten.  

En processbild över biosteget hittades i Miljörapport År 2016, dock kunde det konstaterades under 

platsbesöket att denna ej överensstämmer med dagens utformning med avseende på 

interncirkulation och kolkälladosering. Därför redovisas en processbild som är uppdaterad av 

examensarbetaren. 

Nedan redovisas en kartläggning av biosteget, som huvudsakligen är baserad på platsbesöket och en 

löpande korrespondens med Erika och Per.   

3.2 Processutformning  
Biosteget är uppbyggt av tre parallella block (A-C) där varje block består av tre seriekopplade 

bassänger vilka i sin tur är uppdelade i olika zoner som antigen är luftade eller oluftade (anoxiska). Av 

blocken tar det mellersta bioblocket, block B, majoriteten av belastningen2. Detta skulle kunna bero 

på att inkommande kanal är ojämn av hydrauliska skäl. 

 

Anläggningsdokumentationen redovisar totala volymen av bioblocket respektive 

mellansedimenteringen, se tabell 2 nedan. Således har ingen dokumentation över volymen av de 

olika bassängerna eller zonerna hittats. Däremot görs egna beräkningar senare i rapporten, se 4.1.2. 

Tabell 2. Information om den fysiska processutformningen, hämtat från driftinstruktionen. 

Antal biobassänger 3x3 

Antal mellansedimenteringsbassänger  8 

Total volym, biosteget 8 800 m3 

Total volym, mellansedimentering 5 880 m3 

 

Processutformningen har illustrerats i en så kallad processbild, som återfinns i figur 5 nedan. Av 

bilden framgår hur biobassängerna är uppdelade i zoner och hur inkommande avloppsvatten till 

processen fördelas över olika zoner.  Bassängerna etc. har valts att namnges på engelska i 

processbilden och samma namn används i den uppsatta modellen i Sumo.   

 
2 Per Jonsson, drifttekniker, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, platsbesök 2019-10-11. 
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Figur 5. Utformningen av biosteget på Ekeby avloppsreningsverk med vattnets respektive 

bioslammets flöde genom processen, som illustreras av blåfärgade respektive brunfärgade pilar. 

”Line” är block på svenska, med ”dewater” avses ”digester supernatant” (Wilma Falk).  

3.2.1 Fördenitrifikation med kontaktstabilisering (slamluftning) 

Det biologiska reningssteget är utformat som en aktivslamanläggning för att på biologisk väg avskilja 

kväve och organiskt material. Aktivslamprocessen nyttjar fördenitrifikation och kontaktstabilisering, 

även kallat slamstabilisering.  

 

Fördenitrifikationen är utformad utan nitratåterföring då mängden nitrat i returslammet har 

bedömts vara tillräcklig för att denitrifikationen ska fungera. Returslammet från 

mellansedimenteringen passerar slamluftningsbassänger och efterföljande slamanox innan det 

kommer i kontakt med avloppsvattnet i en kontaktzon,  vilken är anoxisk eftersom fördenitrifikation 

nyttjas. Slamstabilisering är ett sätt att öka denitrifikationshastigheten. När returslammet luftas blir 

det ”hungrigt”, eftersom det finns syre, men returslammet har inte tillgång till energi i form av 

organiskt material. I kontaktzonen sker sedan en snabb nedbrytning av organiskt material. 

3.2.2 Slamåterföring 

I slutet av varje mellansedimenteringsbassäng finns två nedsänkta centrifugalpumpar, dvs. totalt 16 

stycken. Varje par av slampumpar pumpar bioslammet, som ansamlats i slamfickor, till en s.k. ”låda”, 

se figur 6. Från respektive ”låda” leds slammet med självfall till en uppsamlingsvolym, ”Klump 1” och 

”Klump 2”. I ”Klump 1” hamnar uppfodrat bioslam från sex av de totalt åtta sedimenterings-

bassängerna, och slammet från de två resterande bassängerna leds till ”Klump 2”. Slammet i ”Klump 

2” leds i sin tur till ”Klump 1”, på så sätt ansamlas all slam där. I denna uppsamlingsvolym tillsätts 
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rejektvatten, som i detta fall avser vattnet från avvattningen av rötslam, och är rikt på kväve. Från 

uppsamlingsvolymen leds bioslam tillbaka till biosteget, kallat returslam, och det görs också med 

självfall. Returslammet fördelas över tre kanaler, en returslamkanal per block, se figur 6. Från 

respektive returslamkanal leds returslammet via reglerbara skibordsluckor ut till respektive 

slamluftningsbassäng. Allt slam från ”Klump 1” återförs inte till biosteget utan en del av slammet 

pumpas och leds tillbaka till sandfånget respektive försedimenteringsbassängerna. Detta slam kallas 

för överskottsslam. 

 

 
Figur 6. Ett urklipp av processflödesschemat som bland annat visar hur ledningar är dragna mellan 

mellansedimenteringen och biosteget. I varje mellansedimenteringsbassäng (tot. 8) sitter två 

pumpar nedsänkta vilka uppfodrar sedimenterat bioslam (ljusbruna linjer) till en s.k. ”låda”. Från 

respektive ”låda” leds slammet med självfall till totalt två uppsamlingsvolymer (”Klump 1” och 

”Klump 2”). I ”Klump 2” ansamlas slutligen allt bioslam varifrån slam leds med självfall tillbaka till 

biosteget där det fördelas över tre returslamkanaler. Till sandfånget pumpas en viss del av 

bioslammet, så kallat överskottsslam. 

3.2.3 Stegbeskickning av avloppsvatten och returslam 

Från försedimenteringsbassängerna leds det förbehandlade avloppsvattnet med självfall till en 

pumpsump vid biosteget varifrån vattnet lyfts via fyra pumpar in till biosteget där vattnet fördelas på 

fyra kanaler. Utmed sidorna på dessa kanaler finns öppningar, i form av triangulära utskov, till zon 2 

och zon 3 (slamanox) och till zon 4 (anox) vid respektive block. På det sättet tillsätts avloppsvattnet 

stegvis i denitrifikationszonerna vilket också kallas för kaskadkväverening. 

 

 

Figur 7. Stegbeskickning av inkommande avloppsvatten från försedimenteringen och av returslam 

från mellansedimenteringen (Foto: Wilma Falk 2019-10-11). 
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3.3 On-line instrumentering och provtagningsrutiner 
Vid biobassängerna finns utplacerade on-line mätare, där det ser likadant ut för varje block. 

Syregivare finns i zon 1b, 7 och 9. Ammonium – och nitratkväve mäts i zon 9, även slamhalten. On-

line instrumenteringen visas av figur 8 nedan. Mätfrekvensen för dessa givare redovisas i tabell 3 

tillsammans med övriga provtagningar som använts i modelleringen.  

 

 

Figur 8. On-line instrumenteringen i biobassängerna. Syregivare i zon 1b, 7 och 9. Givare för 
ammonium- och nitratkväve samt slamhalt i zon 9 (Wilma Falk).   

 
 

Tabell 3. Sammanställning av instrumenteringen och provtagningsrutiner vid Ekeby ARV och 
bioblocket. Uppmätt slamhalt av slamhaltsmätaren i ”Klump 1” avser både överskottsslammet och 
returslammet, vilket är användbart vid senare beräkning av slamålder.  

Mätpunkt  Kontrollsubstans Provtyp Provtagningsfrekvens 

Efter rensgallren Vattenflöde On-line 1 prov/dygn 

Efter 

försedimenteringen/ 

inkommande till 

biosteget 

Tot-N, Tot-P, BOD7, 

löst BOD7, TSS, 

alkanitet (HCO3) 

Flödesproportionellt  

dygnsprov 

1 dp/vecka 

Zon 1b,7,9 Löst syre On-line 1 prov/dygn 

Zon 9 Ammonium- och 

nitratkväve 

On-line 1 prov/dygn 

Zon 9  Slamhalt 

(suspenderade 

ämnen) 

On-line 1 prov/dygn 

”Klump 1” Överskottsslamflöde, 

och slamhalt (susp.) 

On-line 1 prov/dygn 

Utgående från biosteget Tot-N, Tot-P, TSS, 

BOD7 

Flödesproportionellt  

dygnsprov 

1 dp/vecka 
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3.3.1 Omrörning och styrning av luftning 

Samtliga zoner har samma typ av bottenmembran, som kallas för ”tallrikar”. Antalet luftade zoner 

styrs med återkoppling från syremätarna, se ”Volymsreglering” nedan. Luftningen stängs aldrig helt 

av pga. risk för igensättning. Luftning görs med hjälp av två blåsmaskiner.  

Omrörare finns enbart i zon 2–5 då dessa zoner vid normalt driftläge aldrig luftas och därför behövs 

omrörning för att hålla bioslammet i suspension.  

3.3.1.1 Syrereglering  

I första hand sker lufttillförseln (normalt zon 1a, 1b, 6–9) med återkoppling från syremätarna och 

luftflödesmätarna, som är placerade vid de automatiska ställdonen vid luftventilerna i zon 1a-1b och 

zon 4–9, genom kaskadreglering, se figur 39 i 7.1.1. Börvärdet på löst syre är satt till 2,2 mg/l.  

3.3.1.2 Volymsreglering 

Förutom styrningen av luftintensiteten regleras antalet luftade zoner för att tillföra kapacitet när det 

är hög belastning. Detta sker genom on/off-reglering med ammoniumåterkoppling från 

ammoniumgivaren i zon 9 i respektive block på följande sätt:  

1. Om ammoniumhalten hamnar över 3,5 mg/l tillsätts luft även till zon 5 varvid omrörarna i 
zon 5 stannar. 

2. Om ammoniumhalten hamnar över 4,0 mg/l tillsätts luft även till zon 4 varvid omrörarna i 
zon 4 stannar. 
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4. Modellering i Sumo 
Ramboll har valt Sumo, version Sumo19, som modellering- och simuleringsverktyg i detta projekt. 

Sumo har utvecklats av Dynamita SARL (Dynamita SARL, 2020). I Sumo finns fördefinierade block för 

reningsprocesser. En del av modelleringen är att ställa in parametrarna för sådana block, i detta fall 

för den biologiska reningen.  

Detta avsnitt beskriver hur en modell över biosteget på Ekeby ARV byggts upp i simuleringsverktyget 

Sumo. De olika parametrarna till modellen kartläggs varav bassängvolymerna och returslamflödet 

beräknas i detta projekt. Utmaningar i modelleringen belyses i slutet av detta avsnitt.  

4.1 Val av modelltyp 
I Sumo finns ett flertal s.k. modelltyper att välja bland. För varje modelltyp finns en matematisk 

modell av kemiska, biologiska och fysiska processer. När en modell definieras i Sumo finns flera 

alternativ att ta ställning till: 

1. Ska modellen baseras på programmets förinställda inställningar?  

Alternativt, 

2. Bör modellen baseras på en/eller flera av programmets integrerade modeller och i så fall 

vilken/vilka? 

2.1. Museum: ASM1, ASM2D, ASM2D_TUD, ASM3, ASM3, ASM3_BioP, Barker_Dold 

2.2. Full plant models: Mini_Sumo, Sumo1, Sumo 2 

2.3. Focus models: Sumo2C, Sumo2S 

Modelltyperna tillhörande kategorin Museum motsvarar IWA:s framtagna modeller med samma 

förkortning. Då IWA:s modeller publicerades för drygt 20 år sedan erbjuder Sumo även andra 

modeller, s.k. modelltyper, som är internt utvecklade3, och är de som tillhör kategorierna 2.2 och 2.3 

ovan. Sumo redovisar i vilka modelleringssammanhang respektive modelltyp är att föredra.  

När det gäller modellering av specifikt en aktivslamanläggning, som i detta projekt, rekommenderar 

Dynamita modelltyperna Sumo1, Sumo2 eller Sumo 2C. Sumo1 används per automatik om de 

förinställda inställningarna behålls.  

Det som skiljer Sumo1 och Sumo2 åt är hur nitrifikation-denitrifikation är modellerade. I Sumo1 

modelleras nitrifikation-denitrifikation som en enstegsprocess medan i Sumo2 som en 

tvåstegsprocess. 

 

I Sumo2:                                                I Sumo1: 

𝑁𝐻4 → 𝑁𝑂2 → 𝑁𝑂3                           𝑁𝐻4 → 𝑁𝑂3 

𝑁𝑂3 → 𝑁𝑂2 → 𝑁2                              𝑁𝑂3 → 𝑁2 

Denitrifikation-nitrifikation, så som den är modellerad i Sumo1, är en förenkling4 och därför togs 

beslutet att ändra modelltyp i programmet. Sumo2C rekommenderas för modellering av en på 

 
3 Imre Takács, CEO Dynamita, France. E-post den 4/11 2019.  
4 Imre Takács, CEO Dynamita, France. E-post den 4/11 2019. 
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engelska kallad ”high rate activated sludge” system, vilket inte är vad som modelleras i detta projekt. 

Modelltypen som valdes var Sumo2 vilken är en internt utvecklad version av Activated Sludge Model 

no. 1 (ASM1).  

En kommentar: Modelltyperna enligt IWA:s modeller (kategori 2.1), till exempel ASM1, kan användas 

enbart med vissa av programmets block och t ex inte med blocket Digester (rötkammare).  

4.2 Översikt grundläggande modellparametrar 
Med grundläggande parametrar menas dels fysikaliska data, i form av bassängvolymer, och dels 

indata i form av inflöde av avloppsvatten samt internflöden. I tabell 4 ges en översikt av de 

grundläggande parametrarna och hur dessa tagits fram.  

Tabell 4. Översikt över grundläggande parametrar för modellen i Sumo och hur dessa tagits fram.  

Bassängvolymer Beskrivning av framtagande  

A1-A3, B1-B3, C1-C3 Den totala bassänglängden i varje block, 240 m, känd. Respektive 
bassängs bredd, ~2,5 m, från ritningen Luftningsbassänger som är av 
okänd status. Bassängdjupet, 3,6 m, från samma ritning men också 
hittat i Kontrollprogrammet.  
  

Volymfördelning enligt: 
Slamluftning, slamanox, 
anox, och nitrifikations-
bassäng. 

 
Okänd volymfördelning. Volymerna har beräknats utifrån ritningen 
Luftningsbassänger och processflödesschemat, med hjälp av relativ 
proportion, tillsammans med måtten ovan.  
 

Inflöde Historiska data i form av dygnsvärden för åren 2017, 2018 och 2019 (t 
o m oktober). Inflödet antas fördelas symmetriskt över bioblocken då 
inflöde per block saknas. Enligt driftpersonalen på reningsverket har 
däremot block B högst flöde.  

Returslamflöde Flödesgivare saknas. Endast märkdata för pumparna tillgängligt. Flödet 
har beräknats genom att bestämma det totala slamflödet, hur mycket 
slam som uppfodras från mellansedimenteringen, med hjälp av 
Thomsonöverfall då slammet leds till uppsamlingsvolymerna via V-
formade skibord.  

Överskottsslamflöde Tillgängliga data är dygnsvärden.   

4.2.1 Bassängvolymer 

Biosteget som består av bassängerna A1-A3, B1-B3 och C1-C3 uppges ha en total volym på 8 800 m3 

(Driftinstruktion för avloppsreningsverket vid Ekeby, Vattenbyggnadsbyrån, VBB, 1974). Volymen av 

respektive bassäng, eller zon, saknas och därför behöver en volymberäkning göras i detta projekt.  

Av figur 5 framgår att var och en av de flesta bassänger består av både luftade och oluftade zoner. 

Dessa bassänger är A1/B1/C1 och A2/B2/C2. Då det i Sumo ej är möjligt att modellera en bassäng 

bestående av en luftad och en oluftad del är modellen byggd med fyra bassänger, istället för tre 

bassänger, per block. De fyra bassängtyperna som används i modelleringen är: slamluftningsbassäng, 

slamanoxbassäng, anoxbassäng och luftningsbassäng. Dessa bassängvolymer tas fram enligt 

nedanstående steg: 
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1. Bassänglängd. Den totala bassänglängden hos varje block är 240 m (Eskilstuna Energi & Miljö, 

2019a). Var och en av A1-A3, B1-B3 och C1-C3 har därför en bassänglängd på 80 m. 

Bassänglängderna enligt den ”nya” uppdelningen fås genom att betrakta vilka zoner som utgör 

respektive bassäng:  

 

Slamluftningsbassäng: zon 1a & 1b 

Slamanoxbassäng: zon 2 & 3 

Anoxbassäng: zon 4 & 5 

Nitrifikationsbassäng: zon 6–9 

 

Genom att mäta längden av de zoner som utgör respektive bassäng, samt den totala 

bassänglängden, i den icke-skalenliga processflödesschemat fås den relativa proportionen som 

kvoten mellan dessa två längder. Bassänglängderna fås slutligen genom att multiplicera relativa 

proportion med den faktiska längden 80 m.      

 

2. Bassängdjup. Varje bassäng har ett djup på 3,6 m (Eskilstuna Energi & Miljö, 2019a). Detta 

bassängdjup kan även avläsas från ritningen Luftningsbassänger, vilken återfinns i Bilaga A. I 

ritningen är bassängdjupet lika med skillnaden mellan högsta vattenyta (HVY) och undersidan av 

bassängbotten, minus betongtjockleken i botten.  

 

3. Bassängbredd. Mått på bassängbredder hämtas från ritningen i Bilaga A. Dessa mått korrigeras 

sådana att ”kanalerna” mellan bassängerna inkluderas.   

Bassängvolymerna som erhålls utifrån ovanstående steg redovisas i tabellen nedan. Den beräknade 

totala volymen hos biosteget är 8629 m3, vilket innebär att det skiljer 171 m3 (ca 2 %) mellan 

beräkning och den totalvolym som uppges i driftinstruktionen.  

Tabell 5. Beräknade bassängvolymer. Biostegets totala volym är enligt beräkningen 8629 m3. 

Bassäng  Volym [m3] 
Block A 

Volym [m3] 
Block B 

Volym [m3] 
Block C 

Slamluftning 467 472 472 

Slamanox 499 504 496 

Anox 591 591 591 

Nitrifikation 1338 1338 1271 

Totalvolym      8629 m3    

 

4.2.2 Inkommande avloppsvatten 

För flödet avloppsvatten till biosteget används inflödesdata för inkommande avloppsvatten till verket 

dvs. modellen tar inte hänsyn till en eventuell flödesfördröjning innan biosteget. Ingen 

flödesfördröjning är ett vanligt antagande och som används i denna studie då flödesdata för 

inkommande vatten till biosteget inte fanns tillgängligt.  

Förutom vattenflöde använder inflödesmodellen följande parametrar: totalfosfor, total kjeldahl 

nitrogen (TKN), COD eller BOD beroende val i konfiguration och temperatur. För TKN har totalkväve 

angetts. TKN är summan av ammonium och organiskt bundet kväve, och dessa fanns också data på 

varför det kunde kontrolleras att sambandet stämde.  
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Temperaturdata har hämtats från Sweco:s rapport Processutredning kring vattenreningsprocessen 

för Ekeby ARV, 120 000 PE och 150 000 PE och motsvarar månadstemperaturer för år 2015 (Åstrand 

och Morling, 2017), se tabellen nedan.  

 

4.2.3 Returslamflöde 

Returslamflödet modelleras som totalt slamflöde minus överskottsslamflöde, se figur 9. Totalt 

slamflöde är det slam som tas ut ur mellansedimenteringen.  

 

Figur 9. Returslamflödet modelleras i Sumo som totalt slamflöde-överskottslamflöde. 

 

Överskottsslamflödet mäts på biosteget men för returslamflödet saknas installerade flödesgivare, 

dvs. returslamflödet mäts ej och var från början därför en okänd parameter. En metod som kunde ge 

flödet behövde identifieras. Utgångspunkten var den information om slampumparna som fanns 

tillgänglig: 

Slampumpar av två olika kapaciteter: Varje ”pump-par”, dvs. de två pumparna i varje 

mellansedimenteringsbassäng, är av två olika kapaciteter och kallas därför för den ”lilla” respektive 

den ”stora” pumpen på reningsverket. 

Körtider för slampumparna: Mellan kl. 01-06 körs de ”stora” pumparna och under de resterande 

timmarna på dygnet körs den ”lilla” pumpen i respektive mellansedimenteringsbassäng. De två olika 

pumparna körs alltså inte simultant någon gång.  

Under studiebesöket fotades märkplåtarna på slampumpar. På märkplåtarna erhölls pumparnas 

serienummer och leverantör, se tabell 6. Hos leverantören för pumparna, Xylem, hämtades 

respektive pumpkurva.  
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Tabell 6. Information från märkplåtarna på slampumparna, i form av produktnamn och leverantör.  

Märkplåtsdata - 
serienummer  

Returslampump Leverantör 

3102.181-1050509 s.k. ”lilla” pumpen Xylem 

3127.181-1240533 s.k. ”stora” pumpen ITT Water & Wastewater (nuvarande Xylem) 

 

En pumpkurva är specifik för en pump och ger, förutsatt att uppfordringshöjden är känd, flödet 

genom pumpen. Uppfordringshöjden för respektive pump försökte tas reda på genom att leta bland 

anläggningsdokumentation. Dokumentationen var ej uppdaterad då det visade sig att den enbart 

beskrev vilken pump som tidigare användes och därför kunde flödesberäkningen inte baseras på 

pumpkurvorna. I kontakt med Erika Ledung, drifttekniker på Ekeby reningsverk, och Stefan 

Svartström, Teklink AB, blev slutsatsen att gå vidare med en flödesberäkning baserad på höjd-

inställningen hos de reglerbara luckor som bestämmer flödet av bioslam till uppsamlingsvolymerna 

”Klump 1” och ”Klump 2”. Metoden som användes var flödesberäkningar enligt flödesformeln för 

triangulärt utskov,  Thomsonöverfall. Resultaten från beräkningarna jämfördes sedan med pump-

kurvorna för att för att utvärdera rimlighet i beräkningen.  

Flödesberäkningen enligt Thomsonöverfall beskrivs i nästkommande delavsnitt.  

4.2.3.1 Flödesberäkning enligt Thomsonöverfall  

Det finns två olika typer av överfall, antingen låter man vattnet flöda över ett V-format eller ett 

rektangulärt skibord skibord, se figur 10. Över ett rektangulärt skibord flödar vattnet relativt jämt 

medan det över ett V-format skibord kommer öka allt eftersom vattennivån stiger. Flödet genom 

överfallet beror därför på vattenhöjden från spetsens underkant till vattenytan. Om vinklen α är 90 

grader kallas det V-formade skibordet för Thompsonöverfall (Nilsson, 2008).  

           

Figur 10. Flödet genom ett överfall karakteriseras av skibordets utformning som kan vara 
rektangulärt eller V-format (Persson et al., 2014).   

 

På Ekeby ARV leds bioslammet från mellansedimenteringssteget till uppsamlingsvolymer via 

Thompsonöverall. I bild 2 syns ”Klump 2”, där det sitter 6 stycken skibord. I ”Klump 1” sitter 2 stycken 

skibord. Dvs. totalt 8 stycken skibord.   
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Figur 11. Bioslammet leds via V-formade skibord till två uppsamlingsvolymer, ”Klump 1” och 

”Klump 2”. I bilden syns ”Klump 2”.  (Foto: Erika Ledung).   

 

För ett V-format skibord bestämms flödet genom överfallet med avbördningsformeln i nedanstående 

ekvation (Johannesson och Vretblad, 2011). Med α = 90° är avbördningskoefficienten 0,578 (Persson 

et al., 2014).  

𝑄 =  
8

15
𝜇 𝑡𝑎𝑛

𝛼

2
 √2𝑔 ℎ5/2                                                                                                                                   (1)                    

Q = flödet [m3/s] 

µ = avbördningskoefficient 

h = vattenhöjden över överfallet [m]  

α = vinkel [grader] 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2 Två mätomgångar 

För att beräkna ett dygnsmedelflöde av totala slamflödet utfördes två mätomgångar, detta för att ta 

hänsyn till slampumparnas körtider. I den första mätomgången kördes ”lilla” pumpen i respektive 

pump-par, medan ”stora” pumpen var avslagen, varför detta motsvarade hur slammet återförs 

dagtid. I den andra mätomgången kördes istället ”stora” pumpen i respektive pump-par, med ”lilla” 

pumpen avslagen, vilket motsvarar pumpningen sker under natten.  

 

Vid mätomgångarna gjordes mätningar på skiborden för att ta reda på vattenhöjden över överfallet, 

h, som behövdes för att beräkna slamflödet över respektive Thompsonöverfall med hjälp av ekvation 

(1). De mätningar som gjordes på skiborden, och de mått som erhållits från en ritning, framgår av 

figur 13a. De grönmarkerade måtten i figur 13b hämtades från ritningen och de rödmarkerade 

måtten är de mått som mättes på plats. I Bilaga B återfinns de uppmätta måtten tillsammans med 

framtagna värden på h. Vattenhöjden, h, över överfallet beräknas med nedanstående formel.   

 

Figur 12. Överfallet för ett V-format skibord karaktäriseras av vinkeln α och där h är vattenhöjden 

över överfallet (Johannesson och Vretblad, 2011). 
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ℎ = ℎ1 − Ö𝐾1 − Ö𝐾2 − ℎ2   

där, 

ℎ1 = 0,400 [𝑚]  

Ö𝐾1 = ö𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑦𝑡𝑎 [𝑚] 

Ö𝐾2 = ö𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 ö𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑙𝑏𝑙𝑎𝑑 [𝑚]  

ℎ2 = 0,200 [𝑚] 

 

 

 

Figur 13. V-format skibord på Ekeby ARV. a) Ritning över ett skibord, med mått som antas gälla för 

samtliga skibord (totalt 8 stycken). b) Skiss över skibord och de mått som tagits för att beräkna 

slamflödena över respektive skibord. De grönmarkerade måtten hämtas från ritningen i a) och 

rödmarkerade mått är de som uppmätts.  

Slamflödet vid varje skibord, då ”lilla” respektive ”stora” pumpen körs, redovisas i tabell 7. Detta ger 

att totalslamflödet totalt uppnår 1187 m3/h när ”lilla” pumpen körs, och 1402 m3/h när ”stora” 

pumpen körs.     
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Tabell 7. Beräknade totalslamflöden, skiborden är placerade i uppsamlingsvolymerna ”Klump 1” 
och ”Klump 2”. Den ”lilla” och den ”stora” pumpen körs ej simultant, och under den tid på dygnet 

då ”lilla” pumpen i respektive mellansedimenteringsbassäng körs är det totala (total)slamflödet 
beräknat till 1187 m3/h. Under resterande timmar på dygnet körs ”stora” pumpen och då är 
motsvarande flöde 1402 m3/h.  

Skibord Flöde [m3/h] 

”lilla”pumpen ”stora” pumpen 

  ”Klump 1”   

1 132 174 

2 139 169 

  ”Klump 2”   

3 154 129 

4 154 199 

5 154 169 

6 178 146 

7 146 213 

8 132 202 

Totalflöde 1187 1402 

    

Ett dygnsmedelvärde för totalslamflödet kunde därefter bestämmas genom att använda körtiderna 

för slampumparna, tillsammans med resultatet från tabell 7. Detta gav att 29 768 m3/d bioslam 

ansamlas i uppsamlingsvolymen där det sedan fördelas som returslam och överskottsslam, se tabell 8 

nedan.  

Tabell 8. Med hänsyn till slampumparnas körtider, samt de beräknade pumpkapaciteterna för ”lilla” 
och ”stora” pumpen, beräknas dygnsmedelflödet av totalslamflödet till 30 000 m3/d.     

 

 

4.2.3.3 Rimlighetsbedömning utifrån pumpkurvor 

Pumpkurvan för den ”lilla” och den ”stora” pumpen användes för att utvärdera rimligheten i 

flödesberäkningen.  

Kommande delavsnitt är en beskrivning av pumpkurvan, hur den kan studeras för att bestämma en 

lämplig pump för ett system, och vilka aspekter som använts i detta projekt för att göra en 

rimlighetsbedömning av de beräknade returslamflödena. 

4.2.3.3.1 Pumpkurvan  

En pumpkurva kan användas för att välja en lämplig pump för ett visst system. På pumpkurvas 

horisontella axel visas flödet (Q) genom pumpen, och på den vertikala axeln visas trycket (H) som 

genereras av pumpen. Pumpens maximala kapacitet beskrivs vid olika tryckhöjder, där tumregeln är 

att en pump levererar maximalt flöde vid minimumtryck och maximalt tryck med minimumflöde 

(Scandia PUMPS, 2019).   

Kl. Pump Flöde [m3/h] 

01:00 – 06:00 ”stora” 1402 

07:00 – 00:00 ”lilla” 1187 

Dygnsmedelflöde (totalt, 3 block): 1240 m3/h (29 768 m3/d) 
Dygnsmedelvärde (per block): 9 922,7 m3/d 
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I figur 14 visas hur en pumpkurva kan se ut för en centrifugalpump. Det totala trycket i ett system 

består av två delar, en statisk och en dynamisk del. Det statiska trycket är den faktiska höjden som 

vattnet ska lyftas. Dynamiska trycket är flödesberoende och innefattar systemets förluster och 

beskrivs av den så kallade systemkurvan, vilken kan införas i pumpkurvan. Punkten där pumpkurvan 

och systemkurvan möts kallas driftpunkten. När driftpunkten har bestämts finns ytterligare två 

kurvor som behövs för att undersöka huruvida den valda pumpen är lämplig för systemet som den är 

tänkt att installeras i. Dessa kurvor är NPSH, Net Positive Suction Head, och verkningsgrad vilka visas i 

figur 14b.  

 

Figur 14. Beskrivning av pumpkurvans utförande. a) Pumpkurva för centrifugalpump med 

utmarkerad systemkurva, driftpunkt och mottryck som består av en statisk och en dynamisk del. 
b) Pumpkurvan tillsammans med NPSH-kurvan och verkningsgrad-kurvan (Scandia PUMPS, 2019).  

 

NPSH-kurvan beskriver pumpens behov av tryck på inloppet vid olika flöden för att undika kavitation. 

Med hjälp av ett beräknat NPSH för systemet kan NPSH-kurvan användas för att säkerställa om det 

finns tillräckligt med tryck vid driftpunkten (Scandia PUMPS, 2019).   

Verkningsgrad-kurvan visar pumpens effektivitet. Driftpunkten rekommenderas ligga så nära som 

möjligt den bästa verkningsgraden, B.E.P. Enligt Scandia Pumps bör driftpunkten ligga mellan 80-110 

% av BEP, räknat på y-axeln där B.E.P är lika med 100 %. Detta område kallas för pumpens effektiva 

arbetsområde, se figur 14b (Scandia PUMPS, 2019). Verkningsgradkurvorna, vilka följer med 

pumpkurvorna i bilagorna C & D, användes för att ta reda på ”lilla” och ”stora” pumpens effektiva 

arbetsområde. Detta för att utvärdera om de beräknade pumpflödena låg inom eller utanför 

rekommendationen. I tabell 9 redovisas driftpunkten B.E.P tillsammans med effektivt arbetsområde 

för respektive pump.  
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Tabell 9. Framtagna driftpunkter för bästa verkningsgrad, B.E.P, för de två pumptyperna. Det 
effektiva arbetsområdet för ”lilla” och ”stora” pumpen definierades som området mellan 80–110 % 

av B.E.P, räknat på y-axeln där B.E.P motsvarar 100 %.  

Returslampump Driftpunkt B.E.P  
Flöde [l/s]          Höjd [m] 

Effektivt arbetsområde  
Flöde [l/s]          Höjd [m]       

”lilla” / NP 3102 39 6,2 33–47 4,96–6,82 

”stora” / NP 3127 41,7 5,74 36–49  4,56–6,27 

 

I figur 15 och 16 nedan är de beräknade totalslamflödena plottade tillsammans med det effektiva 

arbetsområdet för respektive pump. Av de totalt 16 beräknade slamflödena ligger 4 flöden utanför 

området. Flödesberäkningarna enligt Thompsonöverfall bedöms därför relevant. Det kan dock ur 

livslängssynpunkt för pumparna vara bra att checka dessa 4 pumpar som arbetar över övre B.E.P-

nivån.   

 

Figur 15. Beräknade slamflöden (l/s) över de åtta skiborden när ”Lilla” pumpen körs. 

 

 

Figur 16. Beräknade slamflöden (l/s) över de åtta skiborden när ”Stora” pumpen körs.  
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4.3 Rejektvattnets flöde och sammansättning 
Förutom avloppsvattnet är rejektvatten ett inflöde till modellen. För rejektvatteninflödet hämtades 

mätvärden från Rambolls förstudie av installation av rejektvattenrening vid Ekeby ARV (Ramboll, 

2019). Mätvärden på parametrarna kväve, fosfor, pH, temperatur och alkalinitet är i förstudien 

framtagna genom stickprovsmätningar då det görs få mätningar på rejektvattnet. Av förstudien 

framgår att koncentrationen av totalfosfor är proportionell mot mängden suspenderade ämnen, som 

i medel var 1262 mg/l. Koncentrationen totalfosfor hämtades från figur 7 i förstudien. Vad gäller 

rejektvattenflödet från slamavvattningen finns inga mätningar, därför är flödet beräknat i förstudien. 

Det beräknades där som (rötslamflöde + polymerflöde) - avvattnat slam, där man tagit hänsyn till att 

de två skruvpressarna ibland körs parallellt men under korta övergångsperioder (Ramboll, 2019).   

Tabell 10. Rejektvattendata från Rambolls förstudie ”Rejekvattenhantering Ekeby” (2019), där 

koncentrationen totalfosfor hämtats genom att använda det proportionerliga sambandet mot 
mängden suspenderande ämnen.  

Temperatur [°C] 25 (sommar) 

Flöde [m3/d] 266 

Tot-N [mg/l] 649  

Tot-P [mg/l] 30  

Suspenderande ämnen [mg/l] 1262  

Alkalinitet (HCO3-) 3044 

pH 7,5 

 

4.4 Kaskadflöden 
För närvarande mäts ej kaskadflödet av avloppsvattnet, returslammet eller rejektvattnet. Det skulle 

vara bättre om det fanns flödesgivare i kaskadflödet. På reningsverket är det planerat att installera 

totalt 7 flödesgivare på biosteget men detta kommer att göras efter examensarbetets 

färdigställande.  De 7 flödesgivarna kommer mäta flödet av avloppsvattnet mellan blocken (4 givare) 

och returslamflödet mellan blocken (3 givare). Således kommer de planerade flödesgivarna inte mäta 

flödesfördelningen av avloppsvattnet inom varje block vilket ur modelleringsperspektiv skulle vara 

bättre. 

I Sumo modelleras flödesfördelningarna med ”side flow dividers” där konfigurationen för varje sådan 

ändras från ”side flow divider with side pump” till ”proportional side flow divider” och då kan man 

ställa in hur stor procentuell fraktion som ska gå till sidoströmmen markerad med röd pil, se figur 17.  

Flödesfördelarna ställs in sådana att samtliga kaskaden fördelas jämt både mellan blocken och inom 

respektive block. 

4.5 Modellen i Sumo 
Den uppsatta modellen visas i figur 17, där luftade bassänger är röda och anoxiska bassänger 

gråfärgade. I modellen har de åtta mellansedimenteringsbassängerna modellerats som tre stycken, 

även om andra sätt hade varit möjliga, då detta ger en enklare modellstruktur och inte påverkar 

resultatet.  
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Figur 17. Den uppsatta modellen av aktivslamanläggningen i Sumo.  

4.5.1 Aerob slamålder 

Med uppställningen i figur 18 beräknas den aeroba slamåldern i Sumo där SRT är en förkortning av 

engelskans sludge retentation time. För att beräkna den aeroba (luftade) slamålder används de 

luftade bassängerna i uppställningen. Överskottsslampumparna och utflödesikonen placeras i 

nämnaren. För att beräkningen ska bli rätt är det viktigt att se till att man använder rätt port i WAS-

pumparna i uppställningen, eftersom varje har tre portar (input, pumped, overflow). Det ska vara 

porten ”pumped” och det kontrolleras genom att högermarkera pumpen i uppställningen.   

 

Figur 18. Uppställning för beräkning av aerob slamålder i Sumo.  

 

Slamåldern beräknas även numeriskt. I den beräknade slamåldern används TSS-halterna från 

mätarna i de tre sista luftade bassängerna (Aerated_A, Aerated_B och Aerated_C). Detta är alltså en 

skillnad mot uppställningen i Sumo, som ger den simulerade slamåldern, eftersom den baseras på 

TSS-halten i samtliga luftningsbassänger dvs. även slamluftningsbassängerna.  
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5. Simuleringsstudie 
Syftet med simuleringsstudien är att i slutändan använda den uppsatta modellen för att genom 

simuleringar utvärdera ett införande av en rejektvattenrening. Men innan dess säkerställs att 

modellen fungerar, se avsnitt 5.1 och 5.2. Därefter sker kalibrering samt validering av modellen, se 

avsnitt 5.4.   

5.1 Testkörning 1 av modellen  
Syftet med att göra testkörningar är att se om den uppsatta modellen fungerar och är korrekt 

implementerad i det använda modelleringsprogrammet, att modellen innehåller alla nödvändiga 

delprocesser och att outputs är inom rimliga intervall även om modellen är icke-kalibrerad (RISE, 

2020).  

Modellen testkördes med indata för augusti 2017, vilka återfinns i figur 20. Denna tidsperiod valdes 

då mätdata från verket matchar defaultvärdena i Sumo väl, med avseende på inkommande vattnets 

temperatur och koncentrationer, vilket är fördelaktigt inför kalibrering.  

Då tillgängliga mätdata var BOD ändrades ”Measurement type” för inflödet från att vara ”COD 

based” till ”BOD based”. Vidare var mätdata på BOD angivet i BOD7, medan Sumo arbetar med BOD5, 

och därför gjordes en omräkning enligt ekvation (2) nedan (Stenström et al., 2017, s.13).  

𝐵𝑂𝐷5 = 𝐵𝑂𝐷7 / 1,15                                                                                                                                         (2) 

Förutom BOD5 som in-parameter behövdes även partikulärt BOD, se figur 19. Mätdata på BOD7 (löst) 

beräknades om till BOD5 (löst) för att sedan ta fram BOD5 (partikulärt) genom att använda ekvation 

(3).  

𝐵𝑂𝐷5 (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙ä𝑟𝑡) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑂𝐷5 −  𝐵𝑂𝐷5 (𝑙ö𝑠𝑡)                                                                                 (3)                                                                        

Den BOD-baserade modellen gav negativa tillståndsvariabler, något som indikeras med en gul-färgad 

ikon för inflödet, se figur 19. Negativa tillståndsvariabler var ett problem även när BOD-parametrarna 

ändrades från defaultvärden till beräknade värden, och även om rejektvattenflödet kopplades ur dvs. 

rejektvattenflödet sattes till noll. Därför övergick arbetet till att vara ”COD based”, detta efter 

rekommendation av Imre Takacs, utvecklare på Sumo, då programmet fungerar för COD men har 

problem med BOD.   

 

Figur 19. In-parametrar, i Sumo kallat ”Influent specifications”, för inkommande vatten där ikonen 
normalt ska vara blå men som i detta fall indikerar negativa tillståndsvariabler.   

 

På grund av BOD-problemet gjordes testkörning 2 baserat på COD.  
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5.2 Testkörning 2 av modellen 
Den andra testkörningen innebär att modellen är ändrad till ”COD-based”, dvs. inflödet 

karakteriseras i COD, se figur 20 där övriga parametrar har ställts in för augusti 2017.   

5.2.1 COD defaultvärden  

Med in-parametrarna i figur 20 blev samtliga bassänger röd/orange-färgade i Sumo som indikerar 

hög MLSS-halt (mixed liquor suspended solids) i bassängerna, vilket i sig innebar att processen var 

överbelastad varför kalibrering av COD var nödvändigt. 

 

  

 

Figur 20. Indata för augusti 2017 användes vid testkörning av modellen. Koncentrationerna i 

inkommande vatten är medelvärdet av veckoprovtagningarna på reningsverket. Rejektvattnets 
sammansättning är hämtad ifrån Rambolls tidigare förstudie av rejektvattenhantering på Ekeby 
ARV. 

5.2.2 Kalibrering av COD 

COD-värdena för inkommande vatten och rejektvatten kalibrerades genom följande steg:  

1. Då rejektvattenflödet utgör en liten andel av huvudströmmen, ca 0,8 %, sattes rejektflödet 

till noll och COD-halten i inkommande vatten justerades från defaultvärde till ett beräknat 

värde genom att använda ekvation (2). Kvoten mellan COD och BOD7 är typiskt 2–2,5 

(Bashide, 2015). COD-halten kalibrerades genom att jämföra mätdata för tot-N, mätt 

utgående från biosteget, med resultatet från modellen. 

𝐶𝑂𝐷

𝐵𝑂𝐷7
= 2 − 2,5                                                                                                                                     (2) 

COD-halten sattes till 153 mg/L, där medelvärdet av kvoten i ekvation (2) användes.   

2. Rejektvattenflödet kopplades in och dess COD-halt sattes till 200 mg/L, ett värde från 

litteraturen som motsvarar medianen för några undersökta avloppsreningsverk, se figuren 

nedan. Att justera COD ytterligare visade sig inte ge någon påverkan vilket beror på att detta 

internflöde är så pass litet.    
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Figur 21. Sammansättning av inkommande avloppsvatten och rejektvatten från avvattning av rötat 

slam för kommunala avloppsreningsverk, där ”n” anger antal värden som intervall- och 

medianvärden beräknats utifrån (Stenström et al., 2017, s.13).   

Då testkörning 2 visade att modellen kommer tillräckligt nära mätvärdena för vald period granskades 
inflödet till modellen eftersom parametrar kopplade till hydrodynamiken, bl. a vattenflödet genom 
processen, är de parametrar som först ska övervägas att modifieras (RISE, 2020).  

5.2.3 Granskning av inflödet 

Vid granskning av inflödet för vald tidsperiod framgår att den innehåller tre kraftiga flödestoppar, se 

figur 22. Flödestopparnas eventuella påverkan på hur bra modellresultaten matchar mätdata 

utvärderades genom ytterligare en testkörning där flödestopparna togs bort från beräkningen av 

medelinflödet för perioden och detta inflöde blev då 32 772 m3/d.  

Resultatet från modellen skiljde sig marginellt, total-kväve ökade från 18,2 till 18,5 mg/l och 

ammoniumhalten minskade från 1,2 till 1,1 mg/l. På grund av de marginella skillnaderna användes 

därför det ursprungliga medelflödet som var 35 307 m3/d.  

 

Figur 22. Inflöde (augusti 2017, m3/d).  

 

Modellen fungerade bra efter testkörning 2 varför modellresultat för olika substanser redovisas i 

kommande delavsnitt.  
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5.3 Resultat efter testkörningar  
I figur 23 visas  koncentrationerna i utgående avloppsvatten från biosteget, som fås av modellen, 

med avseende på följande substanser: 

• TSS [g TSS/m3] 

• Totalkväve [g N/m3] 

• Totalfosfor [g P/m3] 

• Total COD [g COD/m3] 

• Total BOD5 [g O2/m3] 

• Total ammonia [g N/m3] 

Punkterna i diagrammet i figur 23 markerar mätdata som motsvarar veckoprovtagningarna under 

perioden. Mätdata för BOD7 har räknats om till BOD5 eftersom det är vad Sumo använder.  

 

 

Figur 23. Modellerade koncentrationer av olika substanser i utgående avloppsvatten från biosteget 

vilka jämförs mot mätdata, i form av veckoprovtagningar, markerade med punkter.   
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Då TSS-halten för inflödet inte är en parameter i ”Influent specifications” plottades denna för att 

kontrollera om modellvärdet låg i närheten av uppmätta halter för tidsperioden. I figur 24 visas 

resultatet vilket bedömdes godtagbart. 

 

Figur 24. Modellerad och uppmätt TSS-halt i det inkommande avloppsvatten till biosteget, för 
augusti 2017, vid den andra testkörningen.  

5.4 Modellkalibrering och verifiering 
En modell bygger på förenklingar av komplexa system och processer beskrivet med matematiska 

modeller som inte fångar all dynamik och alla interaktioner som sker i det verkliga systemet.  

Förenklingarna kan bero på begränsad förståelse av fysikaliska, kemiska och biologiska processer och 

begränsad kunskap om in- och utflödet eller andra faktorer som kräver att delar av modellen 

behöver justeras, kalibreras, för att den ska vara användbar. Kalibrering av en modell kan beskrivas 

som en iterativ process eftersom små justeringar görs på olika modellparametrarna till dess att 

modellen producerar resultat som tillräckligt väl överensstämmer med mätdata (RISE, 2020).  

Kalibrering görs på en utvald period som är representativ för anläggningen. Kalibreringen går ut på 

att göra justeringar på parametrar, för att kompensera för modellverktygets förenklingar, så att de 

studerade variablernas modellvärlden kommer så nära uppmätta värden som möjligt. Valideringen i 

sin tur avser att se om modellens kalibrering kan åstadkomma tillräcklig träffsäkerhet för andra 

perioder än för den kalibrerade. Datakvalitén som används i kalibreringen är därför väsentlig. Vid låg 

datakvalitet kan det vara så att justeringar i modellparametrar leder till god träffsäkerhet i 

kalibreringen men att de inte är relevanta för modellen i sin helhet. Justeringar som bara får 

kalibreringsperioden att få god träffsäkerhet ”smittar” sen valideringsperioderna och då kan både 

god och lägre träffsäkerhet fås utan att detta kan härledas till modellens inneboende förmåga (det 

som valideringen ytterst syftar till).  

5.4.1 Arbetsgång 

För modellkalibreringen används en arbetsgång med inspiration från boken Guidelines for Using 

Activated Sludge Models av Rieger et al. (2013) och hemsidan ModelleraARV.se, som är en 

kunskapsportal för processmodellering inom VA-branschen och bygger på samma bok. Med den 

uppsatta arbetsgången menas vilka modellparametrar som bör prioriteras och i vilken ordning de bör 

kalibreras (RISE, 2020): 
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1. Parametrar kopplade till hydrodynamiken (hur vattenflödet modelleras) 

Då inflödesdatan granskades vid testkörningarna görs ingen justering. Symmetrisk 

flödesfördelningen bibehålls.  

2. Sammansättningen av inkommande vatten eller slamflöden (primär-, överskotts-, och 

returslam)  

3. Parametrar för sedimenteringsmodellen  

4. Delmodellerna för luftningsmodellen  

Inga ändringar görs, syrehalten i luftningsbassängerna ställs in att vara bör-värdet 2,2 mg/l. 

5. Ändringar i biokinetiska parametrar, vilka endast bör ändras om det finns välmotiverade 

anledningar till detta från processynpunkt 

Om denna typ av kalibrering skulle övervägas skulle nitrifikationshastigheten vara en sådan 

biokinetisk parameter.  

I efterföljande validering körs modellen över lite längre perioder, fyra stycken tremånadersperioder 

används, där varje period motsvarar en årstid.  

5.4.2 Kalibrering av parametrar för sedimenteringsblocken  

Parametrar för sedimenteringsmodeller är specifika för det reningsverk som modelleras och behöver 

därför justeras (RISE, 2020). I Sumo anges två parametrar i sedimenteringsmodellen/blocket, det 

totala slamflödet (returslam + överskottsslam) samt halten av suspenderande ämnen i det utgående 

vattnet från sedimenteringsbassängen, se figur 25. Slamflödet är sedan tidigare inställt utifrån 

Thompsonflödesberäkningen. Däremot återstår att justera utgående TSS-halt, vilken ändras från 

defaultvärdet 10 mg/L till 2,6 mg/L som motsvarar medelvärdet för dygnsprovtagningarna för augusti 

2017. Modellerad TSS-halt jämförs däremot mot veckoprovtagningar. De tre sedimenteringsblocken 

justeras på samma sätt.  

 

Figur 25. I sedimenteringsblocken anges två parametrar, totalt slamflöde och halten 
suspenderande ämnen i det utgående vattnet från blocket.   
 

5.4.3 Kalibrering av slamflöden  

Att justera den modellerade slamproduktionen motsvarar i princip att justera slamåldern i processen. 

Genom att exempelvis minska uttaget av överskottsslam ökar den genomsnittliga tiden som en 

slampartikel befinner sig i den luftade delen av aktivslambassängerna, och vice versa.  

En justering av överskottsslamflödet påverkar direkt storleken på returslamflödet i den modellerade 

processen i Sumo då returslamflödet motsvarar det totala slamflödet minus överskottsslamflödet.  

5.4.3.1 Kalibrering av överskottsslamflödet 

Då TSS-halten i utgående vatten från biosteget minskades, se 5.4.2, så ökade den modellerade 

aeroba slamåldern. Slamåldern ökade med en dag, från 7,6 dagar till 8,6 dagar. För att justera 

slamåldern mot det beräknade värdet ökades överskottsslamflödet i modellen.  
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Att öka överskottsslamflödet visade sig vara en rimlig 

åtgärd då en ytterligare inventering av givarnas placering 

på verket visade att endast överskottsslamflödet till 

sandfånget mäts se figur 26. Det överskottsslam som går 

till försedimenteringen saknar mätare. Detta gör att det 

totala flödet av slam som tas ut ur den modellerade 

processen är lägre än i verkligheten.  

Överskottsslammet ökades i modellen från 116,5 m3/d 

till 142 m3/d och den modellerade slamåldern nådde då 

det uppmätta värdet.  

 

 

5.4.5 Kalibrering av returslamflödena 

För att modellen bättre skulle matcha uppmätta värden för totalkväve och ammonium i utgående 

vatten från biosteget justerades returslamflödet till respektive bioblock. I modellen görs detta genom 

att justera det totala slamflödet (sludge flow), indirekt ändras då returslamflödet. De modellerade 

slamhalterna i de tre sista luftade bassängerna (aeration_A, aeration_B, aeration_C) jämfördes med 

uppmätta slamhalter från sensorerna i dessa bassänger. Storleken på slamåterföringen påverkar 

slamhalten i det utgående avloppsvattnet från biosteget vilket gjorde att det fanns en övervägning 

mot slamåldern vid kalibreringen.  

5.4.4 Resultat av kalibreringen 

Sammanfattningsvis justerades slamhalten i utflödet (effluent solids), överskottsslamflödet (pumped 

flow) och returslamflödet indirekt av det totala slamflödet (sludge flow). Slutgiltiga parametervärden 

återfinns i tabell 11 nedan.  

Tabell 11. Modellparametrar som innefattades av kalibreringen.  

Modellparametrar som 
kalibrerats 

Enhet Innan kalibrering Efter kalibrering 

Sludge flow  m3/d 9 922,7 13 000  

Effluent solids g/m3 10 2,6 

Pumped flow m3/d 116,5 142 

 

I figurerna 27–31 framgår modellresultaten, före och efter kalibrering. I figur 27 visas de utgående 

koncentrationer från aktivslamprocessen. För samtliga koncentrationer motsvarar ”mätdata” 

medelvärdet av veckoprovtagningarna.  

 

Figur 26. Tillgängliga mätdata på överskottslamflödet är ifrån givare 114FI, dvs. 
överskottslamflödet till försedimenteringen mäts ej.  
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Figur 27. Koncentrationer i utg. avloppsvatten från aktivslamprocessen (mg/l, augusti 2017).   

 

I figur 28 nedan motsvarar ”mätdata” det uppmätta överskottsslamflödet vilket ansattes i modellen 

före kalibrering. Då det visade sig att det uppmätta överskottsslamflödet endast avser flödet till 

sandfånget, och inte till försedimenteringen, så är mätdata lägre än det verkliga överskottsslam-

flödet. Det ansatta överskottsslamflödet ”efter kalibrering” bedöms därför vara mer överens-

stämmande med verkligheten jämfört med tillgängliga mätdata.  

 

Figur 28. Överskottsslamflöde (m3/d, augusti 2017). 
 

 

Figur 29. TSS i luftade bassänger (g/m3, augusti 2017). 
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Figur 30. Luftad slamålder (d, augusti 2017). Utifrån mätdata från Ekeby ARV beräknades den 
genomsnittliga luftade slamåldern för kalibreringsperioden.   
 

 

Figur 31. Returslamflöde (m3/d, augusti 2017). Det beräknade returslamflödet motsvarar det totala 

bioslamflödet, från Thomsonberäkningen, minus överskottsslamflödet (till sandfånget).  

 

Kommentarer till datakvalitén i gjord kalibrering och därmed också i stort, 

- Mätdata på överskottsslamflödet är ej fullständig eftersom slamflödet till försedimenteringen ej 

mäts. Detta medför osäkerheter i kalibreringen av slamåldern, eftersom den beräknade 

genomsnittliga slamåldern för kalibreringsperioden då inte helt stämmer överens med verkligheten. 

Vidare pga. att det kan finnas osäkerheter i den beräknade (luftade) volymen. Däremot användes 

samma volym i modellen som i den egna beräkningen av den luftade slamåldern. 

- Osäkerheter i kalibreringen av slamåldern, se ovanstående kommentar, medför direkta osäkerheter 

i den modellerade nitrifikationen och denitrifikationen.  

- Modellparametrar för det ingående vattnet, exempelvis kväve, baseras på som mest fyra 

mätvärden per månad. För utgående koncentrationer, som modellresultaten jämförs mot, är 

tillgängliga mätdata av samma mätfrekvens. Det kan finnas en osäkerhet i hur väl dessa enstaka 

mätvärden speglar månaden vilket i så fall är kritiskt eftersom karakterisering av inkommande vatten 

har stor inverkan på hur träffsäker modellen kan bli.  

Utifrån förutsättningarna bedöms den genomförda kalibreringen vara tillräckligt god.    
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5.4.5 Resultat av valideringskörningarna 

Modellen verifierades genom att köra totalt fyra valideringskörningar, där ”ny” data användes dvs. 

andra dataset än vilka som användes vid kalibreringen. Valideringen gjordes över 

tremånadersperioder, se tabell 12, där perioderna valdes ut från åren 2017–2019 sådana att de 

skulle innefatta så fullständiga data, med avseende på veckoprover, som möjligt.  

Resultaten av valideringskörningarna visas i tabellen nedan. 

Tabell 12. Valideringskörningar som jämför simulerad totalkväve- och ammoniumhalt i utgående 

avloppsvatten från aktivslamprocessen med mätdata.  

Valideringsperioder Sommar  
juni-aug 2019 

Höst 
sep-nov 2018  

Vinter  
dec-feb 2018/19 

Vår 
mars-maj 2019 

Totalkväve [mg/l] 
Simulerad 
Uppmätt medel 

 
22,1 
15,1 (min 11,4 max 

24,9) 

 
22,9 
15,3 (min 11,9 max 

20,6) 

 
19,9 
17,8 (min 11,8 max 

22,8) 

 
22,8 
17,6 (min 11,4 max 

23,5) 
Ammonium [mg/l] 
Simulerad 
Uppmätt medel 

 
1,5 
2,1 (min 0,66 max 

5,5) 

 
1,7 
4,0 (min 3,1 max 5,8) 

 
4,4 
5,2 (min 3,0 max 9,5) 

 
4,2 
6,6 (min 1,8 max 

11,9) 
 

Kommentarer angående modellinställningar för valideringskörningarna: 

Mätdata för slamhalt (TSS) i utgående avloppsvatten från mellansedimenteringen var orimligt höga 

för flera perioder i mätdataserien, troligtvis på grund av givarfel. För de valideringsperioder som 

sammanföll med detta (vilket gällde valideringsperioderna sommar, vinter och vår) användes TSS-

halten för kalibreringsperioden (aug 2017) i sedimenteringsblocken i Sumo dvs. 2,6 mg/l.  

Vad gäller inställningen av temperaturen på rejektvattnet i modellen användes förstudiens värde, 25 

°C, för samtliga valideringsperioder eftersom det saknas mätvärde för vad rejektvattnet har för 

temperatur på vintern.  

5.5 Simuleringar 
Ett införande av rejektvattenrening simuleras genom att kvävehalten (TKN) i inflödet av rejektvatten 

ändras i modellen. Simuleringarna avser den potentiella minskningen av utsläppet av kväve och 

ammonium från biosteget och av luftförbrukningen vid biosteget. I Sumo anges luftflöde i enheten 

Nm3 (normal cubic meter) vilket menas med luftflöde under normala förhållanden (0°C och 1atm).  

Efter diskussioner med Sara Stemme, seniorkonsult på Ramboll, ansattes högsta möjliga 

reningsgrad/procentuell kväveavskiljning i rejektvattenreningen till 90%. Följande reningsgrader 

simuleras:  

• 0 % (referensfall, ingen rejektvattenrening) 

• 30 % 

• 60 %  

• 90 %  

Perioderna som simuleras är valideringsperioderna. Av resultaten som visas av figurerna 32–37 

nedan dras följande slutsatserna om de simulerade perioderna,  
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- Med en reningsgrad på 60 % är kvävereduktionen i medel 2,9 mg/l eller 13 % över ett år. 

Denna reningsgrad är tillräcklig för att möta det kommande utsläppskravet,  vid oförändrad 

befolkningsmängd, då årsmedelvärdet har legat på 12 mg/l de senaste åren. 

- Utgående koncentration av totalkväve minskar i genomsnitt med 3,7 mg/l, motsvarande ca 

17 %, över ett år vid 90 % reningsgrad av rejektvattnet. Det finns därmed ett utrymme för att 

fortfarande klara de nya utsläppskraven även med en viss ökning av inkommande belastning, 

till exempel på grund av en befolkningsökning.   

- Vid samtliga reningsgrader och för samtliga simulerade perioder ökar utgående 

koncentration av ammonium. Ökningen är i genomsnitt 0,8 mg/l, motsvarande ca 28 %, över 

ett år vid 90 % reningsgrad av rejektvattnet.  

- Minskningen i biostegets totala luftförbrukning är ca 20 643 Nm3/d, motsvarande ca 9 %, 

över ett år vid en reningsgrad på 60 %. Vid 90 % reningsgrad är motsvarande minskning ca 

26 643 Nm3/d, eller ca 12 %, på årsbasis. Minskningen i luftförbrukningen vid 

aktivslamprocessen förutsätter adekvat styrning av blåsmaskinerna. 

 

Att modellen visar en ökning av utsläppet av ammonium till följd av rejektvattenrening 

betraktades till en början som ett tvivelaktigt modellresultat. Detta eftersom rejektvattenrening 

ska leda till minskat utsläpp av även ammoniumkväve. Detta resultat har diskuterats med Bengt 

Carlsson, ämnesgranskare för detta arbete, som uppger att det blir så med den kinetik som 

används i ASP-modeller och refererar till sin studie Steady-state analysis of simple activated 

sludge processes with Monod and Contois growth kinetics (Carlsson och Jesús, 2014). Det handlar 

om Monod-kinetik där man kan se att en liten ökning i utgående substrat då inkommande 

substrat minskar, som även gäller för ammonium.  

 

Figur 32. Utgående koncentration av kväve från biosteget, för olika procentuella reningsgrader av 

rejektvattnet.   
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Figur 33. Utgående koncentration av ammonium från biosteget, för olika procentuella 

reningsgrader av rejektvattnet.   

 

 

Figur 34. Luftförbrukningen på biosteget, uppdelat över de olika luftningsbassängerna, vid 
införande av rejektvattenrening med olika reningsgrader. Den simulerade perioden är här juni-aug 
2019. 
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Figur 35. Luftförbrukningen på biosteget, uppdelat över de olika luftningsbassängerna, vid 
införande av rejektvattenrening med olika reningsgrader. Den simulerade perioden är här sep-nov 

2019. 

 

 

Figur 36. Luftförbrukningen på biosteget, uppdelat över de olika luftningsbassängerna, vid 
införande av rejektvattenrening med olika reningsgrader. Den simulerade perioden är här dec-feb 
2018/19. 
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Figur 37. Luftförbrukningen på biosteget, uppdelat över de olika luftningsbassängerna, vid 
införande av rejektvattenrening med olika reningsgrader. Den simulerade perioden är här mars-
maj 2019. 

 

5.5.1 Energibesparing 

För att beräkna energibesparingen till följd av minskad luftningsförbrukning, som uppstår vid 

införande av rejektvattenrening, användes data på elförbrukningen för de två blåsmaskiner som 

förser bioblocket med luft. Minskningen av luftningsförbrukningen antas vara proportionell mot 

minskningen i energiförbrukningen.  

Tillgängliga data på elförbrukningen var från åren 2018 och 2019 där mätfrekvensen var ett värde per 

dygn. År 2018 valdes för att få en komplett dataperiod, då maskinerna byttes ut under aug-sep 2019 

vilket gav nollvärden under den perioden på grund av ledtider.  

Totala energiförbrukningen för år 2019 beräknades vara 1 129 062 MWh, med ett införande av 

rejektvattenrening beräknas energibesparingen vara: 

• 101 616 MWh, eller ca 102 TWh, vid en reningsgrad på 60 %.   

• 135 487 MWh, eller ca 136 TWh, vid en reningsgrad på 90 %.   

Den beräknade energibesparingen motsvarar en bruttobesparing vilken bör ställas mot 

energiåtgången av att ha en rejektvattenrening, för att få nettobesparingen.   
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6. Affärsmässig integrering 
Förutom att bygga en modell och simulera så har ett delsyfte varit att belysa hur modellering och 

simulering skulle kunna integreras i affärsmässig verksamhet. 

Med affärsmässig integration avses hur t ex Ramboll som teknikkonsultföretag skulle kunna integrera 

modellering och simulering i sitt tjänsteutbud, av nuvarande och av framtida slag. Då ingen 

inventering gjorts av Rambolls tjänsteutbud idag så får denna beskrivning ses som en arbetsmodell 

för hur arbetet med integration skulle kunna bedrivas. Tjänster behöver skapa kundvärde, t ex för 

Rambolls kunder, för att nuvarande och potentiella tjänster skall efterfrågas och kundvärde är också 

nödvändigt för en växande verksamhet. Enligt Norman (1976, s. 57–153) behöver tillväxt alltid bestå 

av både kvalitativ och kvantitativ tillväxt. Med kvantitativ tillväxt avses ökad försäljning och därmed 

ökad omsättning medan kvalitativ tillväxt avser ökad kunskap genom kunskapsutveckling. I många 

fall är kvalitativ tillväxt en förutsättning för kvantitativ tillväxt.  

I boken Skapande företagsledning framgår vidare att tillväxt sker i två faser, inlärning och 

exploatering, även om dessa ofta sker överlappande och iterativt. Inlärning är ett resultat av 

kunskapsutveckling och exploatering avser att kundvärde kan skapas och därmed attraherar en 

efterfrågan (Norman, 1976, s. 57–153).  

Det är min bedömning att modellering i detta sammanhang är i båda dessa faser inom Ramboll idag 

men med tyngdpunkt på inlärning och att detta behöver fortsätta än en tid. 

Affärsmässig integrering utgår nedan från två perspektiv vilka också behöver kombineras.  

- Duglighet modellverktyg och enskild modell (här används begreppet duglighet i dess mest 

allmänna nivå) 

- Uppdragstyper (tillämpningar) 

I framtida studier beskrivs processduglighet vilket också skulle kunna vara en del av affärsmässig 

integration. 

6.1 Modellduglighet 
Med modellduglighet avses hur väl den enskilda modellen tillfredsställer det beslutsunderlagsbehov 

som behövs för den aktuella beslutssituationen eller vilken information som behövs för det aktuella 

utvärderingsbehovet. För att kunna bedöma dugligheten är det därför viktigt att redan i början 

tydligt beskriva både situationen och behovet.  

I denna studie har valideringen utifrån ”tillräcklig” noggrannhet vilket av nödvändighet blir en 

subjektiv värdering. Ett kompletterande sätt till subjektiv värdering skulle kunna vara någon form av 

statistisk analys av mätvärden respektive modellvärden för att se ur väl dom överensstämmer.  

6.2 Modellverktygsduglighet 
Ett modellverktyg kan användas för olika tillämpningar. Med modellverktygsduglighet avses hur väl 

det enskilda modellverktyget tillfredsställer det beslutsunderlagsbehov som behövs för den aktuella 

beslutssituationen eller vilken information som behövs för det aktuella utvärderingsbehovet för en 

aktuell tillämpning/uppdragstyp. 
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Ett sätt skulle kunna vara att applicera duglighet på modellverktyget Sumo och där följande 

tillämpningar/uppdragstyper, skulle kunna användas:  

A. Dimensionera nytt reningsverk eller reningssteg (mekaniskt, biologiskt, kemiskt) i samband med 

projektering 

B. Optimera pågående process 

C. Utvärdera förbättringsåtgärder 

Detta arbete är av denna karaktär då eventuellt införande av rejektvattenrening studeras. 

D. Digital tvilling5 

En eller flera framtida studier av modellverktygsduglighet kopplade till A-D skulle vara intressant för 

att se inom vilka tillämpningar som Sumo lämpar sig i sin nuvarande form. En del av en sådan studie 

är att undersöka och ta fram erforderliga duglighetsnivåer för respektive tillämpning. 

6.3 Uppdragstyper (tillämpningar) 
Här används den som kommit att kallas för Ansoffs Matrix och som han benämnde Product-market 

strategies for business growth alternatives (Ansoff, 1957, s.113–124), som inspiration för 

nedanstående matris. Denna matris, se figur 38, används för att skapa en illustration av hur 

integrering av modelleringsverktyget kan se ut i t ex Rambolls verksamhet. I samtliga fall, totalt fyra, 

behöver beskrivningarna kombineras med duglighetsdiskussionen. Dessa diskussioner skulle alltså 

komma att handla om att komma fram till vad som är lämpliga duglighetsnivåer för Sumo i olika 

uppdragstyper.   

 

Figur 38. För att analysera affärsmässig integrering av modellering och av modelleringsverktyget 
Sumo föreslås denna matris vilken har ställts upp med inspiration från Anhoff’s Matris. Med ”Ny 
Sumo” menas kommande versioner eller generationer av programvaran.   

 

 
5 ”En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men 
också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad. Ju mer lik den digitala tvillingen är den riktiga tunneln, huset, grävmaskinen 
eller vad det nu kan vara, desto bättre blir förutsättningarna. Det verkliga objektet rapporterar sin aktuella status till den 
digitala tvillingen, exempelvis med hjälp av sensorer, vilket underlättar både drift och underhållsplanering. Med en digital 
tvilling kan man direkt se vilken effekt det får om någon förutsättning förändras och använda den kunskapen för att optimera 
det verkliga objektet. Med tvillingen kan man dessutom testa och simulera olika händelser för att se hur det verkliga objektet 
kommer att påverkas. Att arbeta med en digital tvilling är ett kostnadseffektivt sätt att förvalta sina tillgångar och är dessutom 
bra för miljön” (Ramboll, 2020). 
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6.3.1 Nuvarande Sumo / Nuvarande uppdragstyper 

Hur kan Sumo, som det fungerar idag, användas för Nuvarande kunder / nuvarande uppdragstyper? 

Det som har gjorts i det här arbetet är ett exempel på detta. Med modellering och simulering 

undersöktes effekterna av ett eventuellt införande av rejektvattenrening vid Ekeby ARV. Förutom 

detta arbete har Ramboll gjort ett arbete tidigare på ”traditionellt” sätt, dvs. utan modellering och 

simulering, för att utvärdera rejektvattenrening på reningsverket.    

Vilka andra uppdragstyper skulle nuvarande Sumo passa för?  

6.3.2 Nuvarande Sumo / Nya uppdragstyper 

Vilka nya uppdragstyper skulle kunna vinnas med nuvarande Sumo? 

 

Ett modellering-och simuleringsprogram, i detta fall Sumo och av nuvarande version/generation, 

erbjuder olika funktioner som skulle kunna möjliggöra att nya uppdragstyper skapas hos befintliga 

kunder men också hos nya kunder.  

6.3.3 Ny Sumo / Nuvarande uppdragstyper 

Vilka funktioner skulle Sumo behöva få för att skapa mervärde i nuvarande uppdragstyper?  

Sumo uppger t ex att i nästa version/generation ska elenergibesparingsberäkningar och 

kostnadsberäkningar kunna ske. Det skulle naturligtvis vara intressant att få veta vad Dynamita 

planerar för framtida utvecklingssteg av Sumo för att proaktivt förbereda 6.3.3 och 6.3.4. 

6.3.4 Ny Sumo / Nya uppdragstyper 

Vilka funktioner skulle Sumo behöva få för att kunna vinna nya uppdragstyper?  

Om vi antar att ”Dimensionera nytt reningsverk eller reningssteg (mekaniskt, biologiskt, kemiskt) i 

samband med projektering”, är en ny uppdragstyp där modellering och simulering ska användas 

skulle arbetslogiken i Sumo behöva kompletteras. Idag anges värden för inkommande parametrar 

samt bassängstorlekar och andra fysiska variabler och resultat, outputs är utgående parametrar. För 

denna tillämpning skulle en annan arbetslogik behövas som alternativ.  Inkommande och utgående 

parametrar skulle anges och resultatet skulle vara bassängstorlekar och andra fysiska variabler.  

Punkt D i 6.2 ovan, en digital tvilling, skulle kunna vara ett annat exempel. Processen skulle då kunna 

förse den digitala tvillingen med mätdata i realtid. Då skulle övervakning, inspektion och felsökning 

kunna ske i den digitala tvillingen istället för att ”gå ut i en stor processanläggning” och kanske kan 

partiella driftstopp undvikas. För att detta skall vara möjligt så behöver modellen vara så noggrann 

och tillförlitlig att man skulle kunna prata om en digital ”kopia” av verkligheten. 

6.3.5 Nuvarande Sumo / Nuvarande uppdragstyper – reflektioner inom detta arbete 

Under arbetet har ett videomöte hållits, med Ramboll Sverige, Finland och Danmark, för att diskutera 

detta arbete men också generellt om modellering och simulering. Att upprätta en Ramboll 

Community för detta ändamål föreslås, åtminstone så länge Ramboll befinner sig i inlärningsfas.  

En annan aspekt är hur kunskapen ska organiseras, central expertis visavi decentraliserat kunnande, 

vilket kan behöva förändras beroende på var man befinner sig inlärnings- och exploateringsfaserna 

eller var tyngdpunkten ligger.  
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Sumo har som många andra digitala verktyg många funktioner och möjligheter även om 

begränsningar finns, se mer om det längre fram. Ett kollektivt lärande kräver att alla arbetar lika och 

inte individuellt som lätt blir fallet. Att utveckla en standard, en ”best practice”, för olika 

tillämpningar skulle sannolikt öka kunnandet och absolut höja effektiviteten i enskilda modellbyggen. 

En Ramboll Community skulle i inlärningsfasen kunna fokusera kunskapsuppbyggnad i 

inlärningsfasen och effektivitet, ”best practice”, i exploateringsfasen. 

Önskvärt i detta arbete hade varit bättre datakvalitet. Det är också lätt att underskatta ledtider. 

Ledtiden för detta arbete hade väsentligt ökat om datakvaliteten skulle ha förbättrats. Förslaget är 

att ett arbete föregås av en förstudie baserad på en checklista. Behöver till exempel mätkampanjer 

initieras före det att modelleringsarbetet inleds, finns uppdaterade och tillförlitliga dokument med 

erforderliga data.  
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7. Diskussion  
Testkörningarna av modellen visade att även om Sumo har funktionaliteten för att antingen välja att 

använda ett BOD eller COD-baserat inflöde till modellen är programmet inte helt kompatibelt med 

ett BOD-baserat inflöde eftersom negativa tillståndsvariabler erhölls. Det har diskuterats i detta 

projekt att på de flesta avloppsreningsverk i Sverige idag tas i regler inga prover på COD, men 

däremot på BOD, och därför kan insikten om negativa tillståndsvariabler vid BOD i Sumo vara något 

som kan innebära problem även i andra modelleringssammanhang. 

De perioder som simulerades i valideringen visade att totalkvävehalten ut från modellen generellt 

sett är högre jämfört med den verkliga processen, och där motsatsen gäller halten ammonium. Detta 

kan betyda att nitrifikationen fungerar något sämre i verkligheten jämfört med modellen. Vidare att 

modellen eventuellt underskattar denitrifikationen. Samtidigt är det viktigt att notera att spridningen 

i valideringsdata är mycket stor.  

Med den uppsatta modellen av aktivslamprocessen vid Ekebyreningsverk simulerades ett införande 

av rejektvattenrening med avseende på hur det påverkar utsläppen från processen samt processens 

förbrukning av luftning.  

För att kunna använda ett COD-baserat inflöde gjordes en enkel kalibrering av COD med hjälp ett 

numeriskt intervall som definierar kvoten mellan COD och BOD7 enligt litteraturen. Med anledning av 

denna enkla kvot COD/BOD7, istället för uppmätta värden, och att den tillgängliga datakvalitén och 

datamängden för övriga modellparametrar var begränsad bör erhållna absolutnivåer användas med 

försiktighet. Med modellen fås att med en reningsgrad på 60 % och 90 % är denna minskning 2,9 

mg/l respektive 3,7 mg/l över ett år. Nivåerna skall dock inte ses som exakta då mätdatakvalitén inte 

motsvarar kraven för en helt tillförlitlig modellering varför de behöver användas med viss 

försiktighet. Då marginalen till det nya utsläppskravet är god vid 60 % reningsgrad så innebär 

införande av rejektvattenrening att kraven högst sannolikt kan uppfyllas. Däremot riskerar en ökad 

inflödesmängd, ökande befolkningsmängd, att kraven inte uppfylls. Vid 90 % reningsgrad finns en 

större marginal men för att fastlägga vilken befolkningsmängdsökning som kan hanteras bör 

modelleringen göras om med bättre datakvalitet.  

 

 

Energibesparingen som presenteras är beräknad utifrån det minskade luftningsbehovet i 

aktivslamprocessen som simuleringarna visar. För en mer korrekt bedömning av energibesparingen 

till följd av att inrätta en rejektvattenrening bör den beräknade energibesparingen ställas mot 

energiåtgången hos den rejektvattenreningsteknik och lösning som eventuellt väljs.   

 

Detta projekt har avgränsats till statiska simuleringar. De statiska simuleringarna skulle kunna bli än 

bättre om nedanstående punkter beaktas. 

• Med dygnsvärden (flödesproportionella 24-timmars mätvärden) för substanser fungerar 

verktyget bättre (i detta arbete har veckovärden varit tillgängliga).   

• Tillförlitliga uppgifter på bassängvolymer är väsentligt.  

• Internflödesdata på avloppsvatten och returslam till respektive block på biosteget skulle 

behövas (i detta arbete har symmetrisk fördelning antagits men driftpersonalen bedömer att 
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flödet inte är symmetriskt). Planen är att installera flödesgivare vid biosteget som kommer 

att mäta några av dessa flöden, dock inte alla kaskadflöden). 

• Med timvärden på löst syre (dissolved oxygen, DO) i bassängerna skulle man kunna ta fram 

ett representativt dygnsvärde (i detta arbete har ett mätvärde per dygn, taget kl. 00:00, varit 

tillgängligt).      

• Det skulle också behövas en mätkampanj av COD i ingående och utgående avloppsvatten 

eftersom det ej mäts idag men är en modellparameter. I detta arbete har statiska 

simuleringar gjorts (och statisk kalibrering) och för att kunna gå vidare med dynamiska 

simuleringar skulle ytterligare mätkampanjer behövas för in- och utflödet.   

7.1 Förslag på ytterligare studier 
Två ytterligare studier föreslås, 

- Dynamisk simulering 

- Processduglighetsstudie 

7.1.1 Dynamisk simulering 

Den modell som utarbetats kan användas för dynamiska simuleringar för att visa hur väl modellen 

reagerar på variationer. Nedan följer några aspekter att ta hänsyn till. 

• För att karakterisera dygnsvariationer behöver man gå från dygnsvärden till timvärden för 

inflödet och även för substanser i avloppsvattnet, både ingågående och utgående. För att 

modellera timvariationer skulle tätare sampling än så behövas.  

• En karakterisering av inkommande vatten är mer nödvändig, än vad den är för statiska 

simuleringar, och där skulle Sumo’s ”Influent tool” kunna användas men då behövs 

mätkampanjer för att samla in erforderliga data, exempelvis fraktioner av COD i in- och 

utflödet.   

• Vid dynamiska simuleringar kan det vara av intresse att implementera regulatorer i 

modellen, t ex för luftningen i bassängerna och då är bedömningen är att minst 15-minuters 

mätvärden på syrehalt från on-line instrumenteringen skulle behövas.  

• En del av implementeringen av en regulator skulle vara att trimma regulatorn där ett vanligt 

tillvägagångssätt är att använda Lambda-metoden. Metoden förutsätter att regulatorn 

frikopplas (ställs i manuellt mod) för att göra ett stegsvar.  I Sumo är det dock inte möjligt att 

frikoppla en regulator. Istället får man empiriskt ställa in regulatorparametrarna, och för 

detta finns också tillvägagångssätt som avser i vilken ordning parametrarna bör ställas in.  

• På Ekeby ARV styrs luftningen i bassängerna med kaskadreglering, se figur 39, där 

ventillägena justeras för att syrehalten ska ligga så nära bör-värdet 2,2 mg/l som möjligt. I 

Sumo finns dock ventilläge ej som signal, och därför kan denna kaskadreglering inte 

implementeras, däremot kan luftregleringen göras med en enda regulator för att ersätta 

Ekebys kaskadreglering och då skulle styrsignalen (manipulated value), även kallad 

processens insignal, vara ”Air flow”.  
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Figur 39. Kaskadreglering av luftningen på Ekeby ARV. Sumo’s notationer används i figuren. 
Styrsignalen (manipulated variable, MV1) från den överordnade regulatorn är börvärdet (controlled 

variable setpoint) till den underordnande regulatorn, och kommer alltså att variera över tid. Den 
underordnade regulatorn använder luftflödet i bassängen som ärvärdet (control variable, CV2), och 
genererar ventilläge som styrsignal till ställdonet. Denna struktur har testats att implementeras i 

Sumo, och det är möjligt att ”koppla ihop” två regulatorer, t ex av typen PI som i detta fall, för att 
skapa reglering i kaskad. Däremot finns ej ventilläge som signal i Sumo, så därför är just denna 
reglerstrategi ej möjlig i Sumo.   

7.1.2 Processduglighetsstudie 

Detta arbete avser effekter av införande av rejektvattenrening mot bakgrunden av högre 

utsläppskrav och en ökande befolkning som, i grund och botten, skall hanteras av en och samma 

anläggning.  

Ytterst handlar det om att inte överskrida utsläppskrav. Det finns yttre påverkansfaktorer som är 

processtekniskt svårt att hantera, t ex stora inflöden som följd av regnoväder, processen ”inte har en 

chans att klara dessa fall”. Under normala förhållanden är det dock meningen att utsläpp aldrig ska 

skall överstiga utsläppskravet. Då kan processduglighet vara ett bra komplement till den förståelse av 

processen som kan erhållas från modellering. 

Duglighet, eller kapabilitet, är ett sätt att påvisa hur duglig en process är förutsatt att processen är 

stabil och att observationerna är approximativt normalfördelade (Bothe, 1997, s.351).  

En modell är en förenkling av verkligheten varför modellen inte kommer kunna ”efterlikna” de 

uppmätta värdena helt och hållet.  En verklig process producerar inte samma utvärde vid samma 

upprepade invärden då det vi kan kalla störningar förekommer, dvs. processen genererar en 

spridning. 

Modellvalideringen avser att säkerställa att uppmätt verklighet och modellvärden ligger tillräckligt 

nära varandra. Utsläppskraven uttrycks som maxvärden, d.v.s. maxvärden skall helst aldrig 

överskridas. Ur processtyrningssynpunkt kan inte maxvärden direkt användas utan kan ansättas som 

övre toleransgräns. En undre toleransgräns är inte meningsfull i detta sammanhang. 

Processduglighet skulle då kunna vara ett kompletterande sätt att bättre förstå och därmed kunna 

förbättra processen, i detta fall det biologiska stegets duglighet. I fall A i figur 40 nedan kan ses att 

processen har stor spridning och att processen alltför ofta överskrider utsläppskravet.  

I fall B, se figur 40, är spridning mindre, processen har förbättrats på så sätt att spridningen är lägre, 

och den övre delen av de s.k. naturliga toleransgränserna (µ + 3σ, µ - 3σ )  ligger på utsläppskravet 

vilket betyder att sannolikheten är ca 0,27% att processen genererar värden högre än utsläppskravet. 
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Med dagens provtagningsfrekvens (ett mätvärde per vecka) skulle det innebära att 1,4 mätvärden 

(0,027 ∗ 52 mätvärden = 1,4 mätvärden/år) per år hamnar utanför toleransgränserna vilket skulle 

kunna tolkas som att utsläppen överskrider toleransgränserna 1,4 v per år. Det vi inte vet är hur ofta 

och hur mycket processen ligger utanför toleransgränserna under veckan, bara att veckan ligger 

inom eller utanför toleransgränserna. Kortare intervaller, t ex dygnsvärden skulle ge 10 dygn per år 

(0,027 ∗ 365 = 10 dygn /år) och timdata skulle ge 236 timmar per år (0,027*8.760= 236 tim/år).  

I fall C i figur 40 är spridningen än mindre, ytterligare processförbättringar har skett med avseende på 

spridning, och spridningen ligger väl under utsläppskravet vilket betyder, beroende på hur väl under 

utsläppskravet, att utsläppskravet ytterst sällan eller aldrig överskrids. 

 

Figur 40. Exempel på olika utfall, A-C, av en processduglighetsstudie av en t ex den biologiska 
reningsprocessen på ett reningsverk. Utsläppskravet motsvarar övre toleranskrav och där undre 

toleranskrav i detta exempel är ointressant.  
 
 

Även duglighetsberäkning behöver mer mätdata, än som funnits tillgängligt, då 50–250 

slumpmässiga mätvärden brukar rekommenderas (Bökmark och Olausson, 1990, s. 41). En process 

kan ju vara duglig en kort stund men inte över en längre period, vilket också talar för att mer data 

behövs. 

I fallet Ekeby ARV med kommande högre utsläppskrav och en ökande befolkning som behöver klaras 

med en och samma anläggning känns processduglighet som komplement vara än mer intressant. 

Processdugligheten speglar helheten då den sammanvägda påverkan av anläggningens, 

utrustningens, mätningarnas, metodernas och människornas prestationer påverkar dugligheten. 
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8. Slutsatser 
Den uppsatta modellen visar att genom att installera separat rejektvattenrening kan utgående 

totalkvävehalt från aktivslamanläggningen minskas, en åtgärd som är högst relevant för att klara 

kommande utsläppskrav. Vid 90 % reningsgrad är minskningen enligt modellen 3,7 mg/l, eller 17 %, 

över ett år. Behovet just nu är en totalkvävereduktion på 2 mg/l och då räcker 60 % reningsgrad 

enligt modellen.   

Av modellen erhålls att utgående ammoniumhalt från aktivslamanläggningen ökar vid ett införande 

av separat rejektvattenrening. Ökningen är i genomsnitt 0,8 mg/l, eller 28 %, över ett år vid 90 % 

reningsgrad. Att utgående ammoniumkväve ökar är ett resultat som inte stämmer överens med hur 

det skulle bli vid ett verkligt införande av en separat rejektvattenrening, men som kan förklaras med 

fördjupade teoretiska kunskaper. Anledningen är den Monod-kinetik som används i de 

konventionella aktivslammodellerna och som är förklaringen till att utgående substrat kan öka när 

ingående substrat minskas i modellen.  

Trots den ökande halten ammonium visar modellen att en lägre belastning, till följd av en separat 

rejektvattenrening, leder till lägre luftförbrukning vid aktivslamanläggningen. Vid en reningsgrad på 

60 % ger modellen att energibesparingen blir ca 102 TWh, eller 9 %, för Ekeby ARV.  

Affärsmässig integrering av modellering och simulering bedöms som intressant att arbeta med och 

flera tillvägagångssätt lyfts fram. Bedömningen är att Ramboll idag arbetar både med inlärning och 

exploatering när det gäller att använda modellering och simulering som verktyg, men med 

tyngdpunkt på inlärning. För att illustrera hur ett modelleringsverktyg som Sumo skulle kunna 

integreras i Rambolls verksamhet föreslås en matris med två dimensioner, uppdragstyp och 

modelleringsverktygsförmåga, och att applicera begreppet duglighet på både modellverktyget och 

enskilda modeller.  
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9. Slutreflektioner 
Givet de erfarenheter detta arbete har lett till är ändå en slutsats att mer kunskap behöver byggas 

upp (kvalitativ tillväxt). Teoretisk kunskap kanske finns men här avses praktisk tillämpning och arbete 

med verkliga fall. Detta gäller både modellering/simulering och hur reningsverk behöver 

”förberedas”, t ex givarplacering, så att bra mätdata kan erhållas. Det avser både datakvalitet i 

förhållande till modelleringssyftet och att längre mätdataperioder ibland kan behövas (lång ledtid för 

att ackumulera). En annan aspekt, i olika sammanhang, är att mätdata inte alltid sparas eller raderas 

efter en tid. 

Att kunna arbeta med modeller och simuleringar och kunna undvika små eller stora fysiska 

pilotförsök sparar sannolikt tid och pengar. En modell kan också vara mer precis än ”traditionella” 

beräkningar och klara av mer komplexa tillämpningar. 

Samtidigt är en modell i ett kommersiellt simulatorprogram till viss del en ”svart låda” där det som 

händer inuti bara delvis är känt (då innehållet ofta är affärsmässiga hemligheter hos leverantören av 

verktyget). En tillvänjning behövs säkert för många för att känna tillit. Under arbetet uppstår också 

ibland frustration för man inte vet eller förstår varför saker och ting händer. Detta kompliceras också 

av att modeller är förenklingar som gör att förbryllande resultat kan fås som inte stämmer med ens 

förväntningar baserat på ”traditionell” kunskap.  Detta har inträffat vid ett flertal tillfällen, t ex 

negativa tillståndsvärden och när utgående ammoniumhalt ökade vid införande av 

rejektvattenrening. I det förra fallet vet jag inte varför negativa tillståndsvärden tills slut kunde 

undvikas och i det senare fallet kunde fenomenet förklaras med fördjupad kunskap. 

En avslutande fundering. Kommer AI i framtiden kunna användas för att bygga, simulera och 

utvärdera en modell för ett reningsverk? Svaret är kanske ja men behovet av mycket data och 

datakvalitet kvarstår. Sedan finns många beslut som vi människor vill fatta själva, flera av dessa 

subjektiva, varför det kan bli svårt att acceptera en till fullo AI-baserad modellering- och simulering. I 

sådana fall kanske AI-stött arbete måste ge utrymme för subjektiv input.   
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Bilaga A - Ritning bassänger biosteget  
 

 

 

Bilaga B – Mätningar av skiborden för returslamflödesberäkning 

 

Mätning av höjdinställningen hos skiborden.  

Skibord ÖK betong till ÖK spjällblad [m] 

  ”Klump 1” 

1 0,115 

2 0,115 

  ”Klump 2” 

3 0,115 

4 0,115 

5 0,09 

6 0,11 

7 0,24 

8 0,24 
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Skibord ÖK betong till vattenytan 
[m] 

Vattenhöjd över 
överfallet, h [m] 

Flöde [m3/s] 

”lilla”  
pumpen 

”stora”  
pumpen 

”lilla”  
pumpen 

”stora” 
pumpen 

”lilla” 
pumpen 

”stora” 
pumpen 

  ”Klump 1”       

1 0,48 0,454 0,235 0,263 0,0366 0,0484 

2 0,475 0,454 0,24 0,26 0,0385 0,0471 

  ”Klump 2”       

3 0,465 0,482 0,25 0,233 0,0427 0,0358 

4 0,465 0,438 0,25 0,277 0,0427 0,0551 

5 0,44 0,43 0,25 0,26 0,0427 0,0471 

6 0,445 0,465 0,265 0,245 0,0494 0,0406 

7 0,595 0,555 0,245 0,285 0,0406 0,0592 

8 0,605 0,561 0,235 0,279 0,0366 0,0561 
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Bilaga C – Pumpkurva för ”stora” pumpen (N3127) 
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Bilaga D – Pumpkurva för ”lilla” pumpen (N3102) 

 

 

 

 


