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Sammanfattning 

I den här rapporten utvärderades det biologiska reningssteget på Kungsängsverket i Uppsala utifrån 

energiförbrukningen. På Kungsängsverket är det biologiska reningssteget det mest energikrävande 

och står för över 50 % av all energiförbrukning. Syftet med denna rapport var att kartlägga och 

studera energianvändningen vid Kungsängsverket.  

Studier har gjorts över vilka nyckeltal som är lämpliga att använda för att rättvist beskriva 

energiförbrukningen vid det biologiska reningssteget. Nyckeltalen presenteras som kvoter mellan 

energiförbrukningen och en parameter som kan kopplas till reningsverkets prestanda. Därefter 

gjordes en kartläggning av energianvändningen för det biologiska reningssteget. 

Energikartläggningen utgick ifrån de olika anläggningsdelarna och presenterades i framtagna 

nyckeltal. En litteraturstudie över energieffektiviserande åtgärder som används på andra reningsverk 

samt resultatet från energikartläggningen har använts för att diskutera åtgärdsförslag för att minska 

energiförbrukningen.   

Nyckeltalen som togs fram genom en litteraturstudie resulterade i kWh/tid, kWh/m3 och kWh/kg-N 

som bäst lämpade för jämförelse inom det biologiska reningssteget. De mest populära nyckeltalen 

för jämförelse mellan reningsverk var kWh/m3, kWh/(pe∙år) och kWh/kg-COD. Den biologiska 

reningen är uppdelad i tre bioblock som kallas bioblock A, bioblock B och bioblock C. Resultatet från 

energikartläggningen visade att bioblock C hade högst energiförbrukning och att störst mängd vatten 

renas där. Bioblock A visade på högst energiförbrukning per behandlad vattenmängd samt behandlad 

mängd kväve och utsågs därför till det minst energieffektiva bioblocket. Resultatet visade även att 

bioblock B hade den mest energieffektiva reningen i förhållande till behandlad mängd vatten och 

kväve. Vidare identifierades blåsmaskiner som den del av reningen som drog mest energi på det 

biologiska reningssteget. 

Åtgärdsförslagen som togs fram för Kungsängsverket var att implementera PI-reglering på bioblock A 

samt byta ut dess blåsmaskiner eller införa impulsiv omrörning för alla bioblock.  

Nyckelord: Energikartläggning, Reningsverk, Nyckeltal, Biologiskt Reningssteg, Litteraturstudie 
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Bioblock/Block – En av tre parallella reningsprocesser inom biosteget 
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Inledning 

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett bolag som bland annat hanterar dricksvatten, rening av 

avloppsvatten och produktion av biogas. Uppsala Vatten har som målsättning att få en hållbar och 

välfungerande VA-försörjning (Uppsala Vatten u.å.). Då Kungsängsverket är Uppsalas största 

reningsverk kommer fram till år 2030 ett antal projekt genomföras som ska förbättra och 

modernisera reningsprocessen genom om- och nybyggnationer. Detta förväntas ge en högre 

reningskapacitet och förbättrad slamhantering (Uppsala Vatten 2020). Kungsängsverket har även 

som mål att från 2020 till 2030 minska sin energiförbrukning med 20 procent och för att uppnå detta 

kommer energieffektiviserande åtgärder att behöva göras. Idag står det biologiska reningssteget för 

den största delen av energiförbrukning inom VA-sektorn och är därmed fokus för denna rapport. 

Syftet med detta projekt är att ta fram nyckeltal som kan representera energiförbrukningen för den 

biologiska reningen. Samt göra en kartläggning över den nuvarande energiförbrukningen i 

bioblocken, och föreslå åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen. För att ta reda på detta 

ska tre frågor besvaras. 

1.1 Frågeställning 

I projektarbetet skall följande frågeställningar besvaras:  

1. Vilket/vilka nyckeltal är mest lämpliga för jämförelse av energiförbrukning för 

biologisk rening? Nyckeltalet ska vara användbart för jämförelse mellan bioblock 

samt mellan reningsverk i Sverige och Europa. 

2. Hur mycket energi förbrukar de olika bioblocken och vad är orsaken till dessa 

skillnader? 

3. Med vilka åtgärder kan Kungsängsverket minska sin energiförbrukning i 

biosteget?  

1.2 Avgränsningar för rapporten 

Det biologiska reningssteget på Kungsängsverket är den enda delen av reningsprocessen som 

inkluderas i denna rapport. För den andra frågeställningen inkluderas anläggningsdelarna: 

returslams-, överskottsslams- och provtagningspumpar, blåsmaskiner, skrapor och omrörare. 

Däremot exkluderas pumpar som pumpar in vattnet till bioblocken. Den tredje frågeställningen 

avgränsas till att endast handla om åtgärder som är applicerbara på Kungsängsverkets nuvarande 

reningsprocess för det biologiska reningssteget. 

  



 

 

 

 

2 Bakgrund 

Här följer en kort beskrivning av Kungsängsverket i Uppsala samt hur det biologiska reningssteget 

fungerar på reningsverket. Det beskrivs också vilka anläggningsdelar som finns och dess funktion i 

bioblocken. Även det ingående vattnet till reningsverket och reningskrav diskuteras. Avsnittet 

avslutas med en kortare förklaring av biogas samt en diskussion kring vad nyckeltal är.  

2.1 Kungsängsverket 

Beläget i sydöstra Uppsala ligger stadens största reningsverk Kungsängsverket som står för större 

delen av avloppshanteringen från invånare och industrier i Uppsala. På reningsverket behandlas 

avloppsvatten innan det släpps ut i Fyrisån. I Figur 1 visas vattnets väg genom verket. Rensgaller, 

sandfång och sedimenteringsbassänger används för att fysiskt rena vattnet. I det kemiska 

reningssteget tillsätts järnklorid som fäller ut fosfor, betecknat A och C. Det biologiska reningssteget, 

betecknat B, omvandlar kväve med hjälp av bakterier som utför nitrifikation och denitrifikaiton. Det 

är denna del av reningsverket, det biologiska reningssteget, som rapporten handlar om. 

Värmepumpar används för att återvinna energi från värmen i vattnet, betecknat D, (Uppsala Vatten 

2010a). 

 

 

Figur 1: Schematisk bild över vattnets väg genom Kungsängsverket. Bilden är från Uppsala Vatten och Avlopp. 



 

 

 

 

Kungsängsverket byggdes på 1940-talet och bestod då av en sedimenteringsbassäng och två 

rötkammare (Uppsala Vatten 2010a). Sedan dess har befolkningen i kommunen nästan tredubblats 

(SCB 2017) och reningskraven på reningsverk i Sverige har ökat (Naturvårdsverket 2016). För att 

anpassa sig till utvecklingen har Kungsängsverket byggts ut. Utbyggnaden har skett gradvis och det 

första bioblocket för biologisk rening, bioblock A, sattes i bruk 1957. Ytterligare två bioblock, B och C, 

har tillkommit på 1960- respektive 1990-talet (Uppsala Vatten 2019). Reningen i bioblock A har 

förbättrats med hjälp av att ny styrutrustning som nya mammutpumpar samt slamskrapor 2015 

(Uppsala Vatten 2015). Ny utrustning i form av blåsmaskiner, luftledningar, gummimembranluftare, 

omrörare, syremätare samt styr- och reglerutrustning monterades 2010 på bioblock B (Uppsala 

Vatten 2010b). På bioblock C installerades två nya blåsmaskiner 2015. 

2.2 Biologisk rening  

Det biologiska reningssteget på Kungsängsverket är uppdelat i tre separata flödesvägar som kallas 

bioblock A, B och C, och verkar parallellt med varandra, vilket framgår i Figur 2. Vattnet som kommer 

in till reningsverket kommer från två delområden i Uppsala. Varav ett stadsdelsområde går till 

bioblock C, och den andra delen till bioblock A och B. En del av flödet som är riktat till bioblock A och 

B leds till bioblock C vilket kan regleras vid behov. Speciellt påtagligt blir detta vid höga flöden då 

bioblock C har en högre kapacitet. I Figur 5 visualiseras dessa flöden. 

 

 

Figur 2: Uppställning av de olika reningsblocken på Kungsängsverket (Uppsala Vatten 2012) 

En av de viktigaste reningsprocesserna som sker i det biologiska reningssteget är kvävereningen. Om 

höga halter av kväve tillåts att släppas ut kan detta leda till hälsorisker i dricksvattnet och 

övergödning i vattendrag (Uppsala Vatten 2010a). Det inkommande kvävet till Kungsängsverket från 

avloppsvattnet består av 70 % ammoniumkväve (NH4
+) och 30 % organiskt bundet kväve (ibid.). En 

del av det organiskt bundna kvävet förs bort tillsammans med överskottslammet men för att komma 

åt ammoniumkvävet används en annan metod. För att separera ammoniumkvävet i den biologiska 

reningen omvandlas det till kvävgas (N2) genom de mikrobiologiska processerna nitrifikation och 



 

 

 

 

denitrifikation (Fredriksson 2010). Under nitrifikation oxiderar bakterier ammoniumjoner till 

nitratjoner enligt reaktionsformeln: 

NH4
+ + 2 O2 ⇄ NO-

3 + H2O + 2 H+                                  (1) 

Reaktionen är beroende av syrerika förhållanden för att fungera på ett tillfredställande sätt och sker i 

bassänger med kontinuerlig luftning. Temperaturen är även en viktig parameter som gynnar tillväxten 

hos nitrifierare och är direkt kopplad till en hög kväverening (Grönlund 2011). 

Omvandlingen av nitratjoner till kvävgas sker under denitrifikationen, som är en anoxisk reaktion, där 

bakterier reducerar kvävet i nitrat genom nitratrespiration. Dessa bakterier kallas för denitrifierare och 

omvandlingen sker enligt reaktionsformeln: 

4 NO3
-
 + 5 C + 4 H+ ⇄ 2 N2 + 5 CO2 + 2 H2O  (2) 

I reningsverk är det vanligt att tillsätta en extern kolkälla för att skynda på denitrifikationen och 

säkerhetsställa att kvävereningen ger en tillräcklig rening då inkommande organiskt bundet kol från 

avloppsvatten kan variera (Carlsson & Hallin 2010).  

Den biologiska reningen som sker i bioblocken utgår från en aktivslamprocess där mikroorganismer 

används för att bryta ned organiskt material. Mikroorganismerna omvandlar kväve enligt ekvation 1 

och 2 för att rena avloppsvattnet (Uppsala Vatten 2019). När mikroorganismer har växt till sig 

klumpar de ihop sig till större flockar där större delen av nedbrytningen sker. Det är dessa flockar av 

mikroorganismer som kallas aktivt slam. Flockarna binder även partiklar som är för lätta för att 

sedimentera själva vilket ytterligare underlättar reningen. Vattnet med det aktiva slammet leds 

sedan vidare till en sedimentationsbassäng där större delen av slammet separeras från vattnet och 

returneras till luftningsbassängen i form av returslam eller går ut som överskottslam till 

slambehandling. Det returnerade slammet är mycket viktigt för aktivslamprocessen eftersom 

processen grundar sig i att slammet ska ha längre uppehållstid än vattnet (Carlsson & Hallin 2010). 

Detta beror på att vattnet passerar bioblocket på ca 10–15 timmar medan det tar ca 7–14 dagar för 

mikroorganismerna att föröka sig (Fredriksson 2010). 

På Kungsängsverket sker den biologiska reningen på liknande sätt. I bioblock B och bioblock C finns 

det flera nitrifikation- och denitrifikationszoner och kaskadkväverening används för att omvandla 

kvävet i vattnet. I kaskadkvävereningen tillsätts avloppsvattnet stegvis i denitrifikationszoner vilket 

tillåter det organiska materialet i avloppsvattnet att användas som energi till denitrifierare (Uppsala 

Vatten 2019). I block A har kväveavskiljningen under en period skett med intermittent luftning och 

fördenitrifikation. Intermittent luftning betyder att syresättningen varierades under 

reningsprocessen. Metoden har sedan våren 2021 ersatts med kaskadkväverening, vilket kom fram 

vid samtal med processingenjör Niklas Svanberg på Kungsängsverket.  

2.3 Anläggningsdelar i bioblocket 

Avloppsvattnets väg genom bioblocken framgår i Figur 3. Processen börjar med att vattnet pumpas in 

i de syrefattiga delarna av bassängen och leds sedan vidare till en del av bassängen som syresätts 

med hjälp av ett luftningssystem för att fortsätta reningen. Slutligen leds vattnet till en 

sedimenteringsbassäng där det avsatta slammet skrapas av slamskrapor ner i slamfickor och pumpas 



 

 

 

 

tillbaka till första delen av bassängen som returslam medan en liten del pumpas ut som 

överskottsslam. De tre bioblocken har en liknande sammansättning av anläggningsdelar, bortsett 

från att bioblock A förlitar sig främst på luftning för att blanda om avloppsvattnet i den anoxiska 

zonen, medan bioblock B och C använder omrörare. Nedan beskrivs de ingående anläggningsdelarna 

mer detaljerat för det biologiska reningssteget.  

 

Figur 3: Schematisk bild över reningen i bioblock B och C, i bilden syns omrörare, luftare och returslam (Uppsala Vatten 

2019). 

2.3.1 Luftningssystem och blåsmaskiner 

En lyckad nitrifikation gynnas av en syrehalt på cirka 2 mg/l, för att uppnå denna syrehalt i bioblocken 

används blåsmaskiner på Kungsängsverket. Hela det system som tillför syre till bassängen kallas 

luftningssystemet och består utav blåsmaskiner, luftledningar, styrsystem, givare, reglerventiler och 

luftare. Det finns tidigare utredningar som visar på att luftningen kan stå för ca 30–50 % utav 

avloppsreningsverkets energiförbrukning (Bengtsson et al. 2019). I Figur 4 syns luftningen på bioblock 

A, Kungsängsverket. 



 

 

 

 

 

Figur 4: Luftning på bioblock A på Kungsängsverket (Svanberg 2021) 

På Kungsängsverket används turboblåsmaskiner som leder trycksatt luft till luftare jämnt placerade 

över bassängbotten (Uppsala Vatten 2019). Denna teknik kallas bottenluftning och är den mest 

etablerade luftningstekniken på reningsverk i Sverige (Fredriksson 2010). Luftarna som används är en 

sort som kallas tallriksluftare. De ser ut som tallrikar och fungerar så att de skapar luftbubblor genom 

att luften pressas genom ett membran med små hål i. Tallriksluftare är en typ av finblåsiga luftare 

(Bengtsson et al. 2019). 

2.3.2 Pumpar 

Pumparnas primära funktion på Kungsängsverket är att transportera avloppsvatten. I biosteget 

pumpas vattnet in från den mekaniska reningen. När slammet sedimenteras pumpas det vidare som 

returslam eller överskottsslam via en propellerpump (Uppsala Vatten 2019). 

2.3.3 Omrörare 

För att slammet på Kungsängsverket inte ska sedimentera används omrörare som blandar om 

avloppsvattnet så att mikroberna får arbeta i en homogen miljö. Omrörningen är väsentlig för att 

bibehålla en stor kontaktyta mellan slam och vatten vilket underlättar reningen (Larsson et al. 2005).  

I alla tre biobocken används propelleromrörare placerade centralt i varje bassäng men i bioblock A 

står luftning för större delen av omrörningen (Uppsala Vatten 2019). 

2.3.4 Slamskrapor 

Slamskrapor finns i alla tre bioblocken och skrapar bort slam som fastnat på väggar och golv. Den typ 

av slamskrapa som används i biosteget på Kungsängsverket är en kedjeslamskrapa (Uppsala Vatten 



 

 

 

 

2019). En kedjeslamskrapa består av skrapblad som fästs i en kedja som följer bassängens väggar och 

skrapar slammet på botten till slamfickor och flytslam på ytan till en flytslamränna (Fredriksson 

2010). 

2.3.5 Styrsystem 

I dagens moderna reningsverk är det vanligt att någon form av styrteknik eller reglerteknik har 

installerats för att effektivisera reningen och minska energiförbrukningen. Styrteknik är den enklare 

av de två metoderna och används för att stänga av och sätta på maskiner för att styra vilken 

slutprodukt som erhålles. Reglerteknik är en lite mer avancerad teknik vars mål är att automatiskt 

styra en process så att slutvärdet blir så likt ett satt målvärde som möjlig (Carlsson & Hallin 2010).  

På Kungsängsverket används båda tekniker, styrteknik används i bioblock A medan reglerteknik 

används i bioblock B och C. Styrtekniken i bioblock A är av modellen relästyrning som kontrollerar hur 

mycket luftningsventiler öppnas för att anpassa syrehalten.  I relästyrningen på bioblock A jämförs 

utsignalen med ett börvärde som skickar en styrsignal till ventiler i bioblocken som anger om 

luftningsventiler ska öppnas eller stängas Relästyrningen är kopplad till ett överordnat system, 

Uniview, som tillför mätvärden och gör det möjligt att modifiera driftparametrar. I bioblock B och C 

används en PI-reglering som styr luftningen genom att undersöka syrehalten i olika delar av 

bassängerna. Styrningen i bioblocken är kopplade till två processer. Först mäts syrehalten och anger 

om ventiler ska öppnas eller stängas för att antingen öka eller minska syrehalten. Stängda ventiler 

leder till ett högt tryck i luftningsledningarna och för att minska trycket minskar blåsmaskinen sitt 

varvtal. Enligt Niklas Svanberg på Uppsala Vatten mäts trycket i luftningsledningarna kontinuerligt av 

en tryckgivare som utgör den andra regleringen. 

PI-regulatorn är en kombination av en proportionerlig (P) och en integrerande (I) del. P-regulatorn är 

den enklare av de två regulatorerna och beräknar en styrsignal (u) utifrån regulatorns förstärkning (K) 

och ett reglerfel (e). 

𝑢 = 𝐾𝑒 (3)  

Genom att öka förstärkningen minskas reglerfelet men på bestkostnad att utsignalen riskerar att bli 

instabil. Reglerfelet tas fram enligt ekvation 4 och är skillnaden mellan börvärdet (r) och utsignalen 

(y). 

𝑒 = 𝑟 − 𝑦 (4) 

Börvärdet är det önskade värdet på utsignalen och för PI-regulatorerna på de flesta reningsverk, 

Kungsängsverket inkluderat, har syrehalt (mg/l) satts som börvärde (Wenström 2013).  

För att få en så bra reglering som möjligt är det önskvärt att reglerfelet är noll. I en P-regulator skulle 

inte detta fungera då styrsignalen också skulle få ett nollvärde, se ekvation 3. För att undkomma 

detta har en integrerande regulator implementerats. I en I-regulator integreras reglerfelet över tid 

enligt ekvation 5 som summerar alla reglerfel. 

∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 (5) 



 

 

 

 

Den fullständiga PI-regulatorns tar de positiva delarna från P- och I-regulatorerna och beräknar fram 

en ny styrsignal där ytterligare en inställningsbar parameter behövs, integraltiden (Ti). 

𝑢 = 𝐾 (𝑒 +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡) (6) 

Integraltiden anger hur lång tid det tar för styrsignalen att dubbleras om reglerfelet hålls konstant. 

2.4 Ingående vatten och reningskrav 

I Uppsala används separata ledningar för spillvatten och dagvatten. Spillvattnet är det som kommer 

in till Kungsängsverket (Uppsala Vatten 2019). På grund av inläckage till avloppssystemet 

förekommer det dock att dagvatten leds till och tas hand om på verket. Det kan, enligt Niklas 

Svanberg, tydligt ses vid stora skyfall då verket kan få ta emot över 50 % mer vatten än när det inte 

regnar. Vidare säger, Niklas Svanberg, att orsaken till att dagvatten kommer in förmodligen är 

sprickor i rören samt att vissa dagvattenbrunnar kan vara felaktigt påkopplade på spillvattennätet. 

Detta är en orsak till att vattenflödet varierar över året. I Figur 5 framgår detta speciellt från 

skillnaden på vattenflödet genom bioblock C. 

 

Figur 5 Medelflöden för varje bioblock och månad under 2020. 

De olika bioblocken är dimensionerade för olika flöden, bioblock A och B har samma inflöde och 

klarar av att rena 1000 m3/h avloppsvatten vardera. Bioblock C har en högre kapacitet och kan rena 

2800 m3/h (Uppsala Vatten 2019). Under 2020 renade bioblock A i snitt 220 m3/h, bioblock B 790 

m3/h och bioblock C 1400 m3/h. I Figur 6 visualiseras förhållandet mellan den faktiska mängden renat 

vatten och den maximala kapaciteten. 
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Figur 6: Medelvattenflödet och kapacitet i bioblocken under 2020 

Ingående avloppsvatten har olika kemiska sammansättningar beroende på ursprung. I det biologiska 

reningssteget mäts bland annat BOD, COD, mängd kväve och fosfor. Reningskraven för 

avloppsreningsverk är satta av Naturvårdsverket i NFS 2016:6. Dessa redovisas i Tabell 1 och värdena 

är hämtade från Kungsängsverkets miljörapport 2019 (Uppsala Vatten 2019). Det framgår från Tabell 

1 att Kungsängsverket renar BOD7, COD och Tot-P med god marginal. För Tot-N, som har två 

alternativa reningskrav, renas 77 % bort vilket är 7 procentenheter över reningskravet på 70 %. För 

det andra reningskravet uppnår de inte kravet på 10 mg/l. Kväve är en parameter som 

Kungsängsverket fokuserar på och kommer bli viktigare att rena bort om reningskraven skärps 

ytterligare. Därav kommer ett fokus för denna studie vara kväveborttagning.  

Tabell 1: Reningskrav i form av gränsvärden för Kungsängsverket samt hur väl de olika parametrarna har blivit renade 

under år 2019. Reningskrav och renat vatten uttryckt i koncentration är den koncentrationen som släpps ut från 

Kungsängsverket medan de som är uttryckt i procent syftar till hur stor andel av det inkommande vattnet som renats bort. De 

värden som är redovisade med “-“, innebär att miljörapporten inte redovisat dem. 

 Reningskrav 
(mg/l) 

Reningskrav (%) Renat vatten 
(mg/l) 

Renat vatten (%) 

BOD7 15 - 3 99 

COD 70 - 31 - 

Tot-N 10 70 11,1 77 

Tot-P 0,25 - 0,11 98 

Innehållet i det ingående vattnet används för att beräkna personekvivalent (pe). Det är ett begrepp 

som används av avloppsreningsverk för att inkludera industriers belastning till verket. På 
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Kungsängsverket beräknas idag personekvivalent med hjälp av massa BOD7 (Uppsala Vatten 2019). 

Pe fås fram genom att dividera den totala inkommande mängden BOD7 med 70 då varje person anses 

bidra med 70 g BOD7. Beräkningen av personekvivalent skiljer sig dock åt mellan verk i olika länder. I 

Europa är det vanligt att det beräknas på liknande sätt men med BOD5, vilket är syreförbrukningen 

över 5 dygn istället för 7 dygn. På senare år har det skett en övergång till att beräkna pe med COD. 

Den beräkningen sker på samma sätt som med BOD, men olika värden har använts. Till exempel har 

Tyskland och Schweiz använt värden på 120 g COD per person och dag medan Österrike använt 110 g 

COD per person och dag (Balmér 2010). Sedan 2015 beräknar Kungsängsverket sin COD-halt med 

hjälp av en COD/TOC-kvot på 3,3 (Uppsala Vatten 2019). År 2019 bedömdes att avloppsvattnet till 

Kungsängsverket uppgick till 192 600 pe. Av det beräknades 15 000 pe komma från industrier 

(Uppsala Vatten 2019). 

2.5 Biogas 

Biogas är ett förnybart bränsle som framställs från biomassa på Kungsängsverket genom mikrobiell 

nedbrytning. Avloppsreningsverk utgör 48 % av alla anläggningar som tillverkar biogas i Sverige och 

står för 35 % av den totala biogasproduktionen i Sverige (Energigas Sverige 2020). 

Biogas består till största del utav metan (CH4) vilket utgör 45–85 % av gasen medan 15–45 % består 

utav koldioxid (CO2). Även svavelväte, ammoniak och kvävgas utgör mindre delar utav biogasen. 

Anledningen till att gasens sammansättning varierar beror på hur produktionen går till (Avfall Sverige 

u.å.).  

För att kunna använda biogas till fordonsbränsle, som värme, inom industrin eller som en ersättare 

för naturgas behöver den uppgraderas. Detta görs genom att öka metanhalten i gasen och på så vis 

få ett högre energiinnehåll (Avfall Sverige u.å.). För att kunna använda biogas till fordonsbränsle inom 

industrin eller som en ersättare för naturgas behöver den uppgraderas. Detta görs genom att öka 

metanhalten i gasen och på så vis få ett högre energiinnehåll (Avfall Sverige u.å.). 

På Kungsängsverket har biogas producerats från bioslam sedan 1940-talet (Uppsala Vatten u.å.). 

Mesofil rötning används för produktionen, vilket innebär att bioslammet rötas vid en temperatur 

mellan 35–37 °C enligt Niklas Svanberg på Kungsängsverket. Större delen av biogasen producerad på 

Kungsängsverket används till drivmedel för fordon och resterande till uppvärmning och biogödsel 

(Uppsala Vatten u.å ). 

2.6 Bakgrund för nyckeltal  

I Nyckeltal inom VA - en introduktion skrev de att ”nyckeltal är kvoten mellan en viss kvantitativ 

beskrivning av verksamheten och något den kan relateras till…” (Aqua-Tech Consult et al. 2000). Även 

fast citatet är från år 2000 är beskrivningen ändå aktuell idag. Inom VA-verksamheten används 

nyckeltal för uppföljning av den egna verksamheten, jämförelse mellan olika reningsverk, samt analys 

för att förklara skillnaden mellan olika verk (Aqua-Tech Consult et al., 2000). 

När det gäller att ta fram nyckeltal finns det vissa aspekter att ha i åtanke. Ett nyckeltal ska förstås av 

alla på arbetsplatsen, samt att om möjligt ta hänsyn till de olika förhållanden som uppkommer 

(Balmér & Hellström 2012). Ett exempel på detta är val av reningsprocess och krav på reningsgrad. 



 

 

 

 

Dessutom ska nyckeltal även vara definierbara, mätbara och kontrollerbara (Aqua-Tech Consult et al., 

2000).  

I dagsläget använder Kungsängsverket nyckeltal som energiförbrukning per behandlad 

avloppsvattenmängd (kWh/m3) för utvärdering av hela verkets prestanda (Uppsala Vatten 2018). När 

det kommer till det biologiska reningssteget redovisas bland annat nyckeltal som reningseffekt under 

årets gång, och utsläppt mängd av kontrollparametrar (Uppsala Vatten 2019). I Sverige jobbar 

reningsverken med nyckeltal (Balmér 2018) och på begäran av Svenskt Vatten leder VASS en 

insamling av data, där den senaste rapporten släpptes 2016. I Europa har liknande projekt gjorts på 

regional nivå men eftersom preferens av nyckeltal, samt utformning av verk och reningsprocess 

skiljer sig åt finns inget gemensamt register. Istället kan nyckeltal hämtas från tidigare studier där 

länder har sammanställt resultatet för olika reningsverk.  

  



 

 

 

 

3 Metod 

Metoden bestod utav tre delar, där varje del syftade till att besvara en av frågeställningarna.  

Utifrån den första frågeställningen, gällande vilka nyckeltal som är lämpliga för jämförelse av 

energiförbrukning, utformades två litteraturstudier. Den första undersökte vilka nyckeltal som kan 

vara lämpliga att använda på Kungsängsverket, och den andra undersökte vilka nyckeltal som 

används i Europa idag. 

Den andra delen av metoden bestod av en energikartläggning av det biologiska reningssteget. Detta 

gjordes för att ge en överblick på hur energin förbrukas i de olika bioblocken för att sedan identifiera 

vilken anläggningsdel i vilket reningsblock som är minst effektiv.   

Den tredje delen av metoden byggde på energikartläggningen samt ytterligare en litteraturstudie. 

Syftet med den tredje delen var att identifiera och diskutera åtgärdsförslag för att minska 

energiförbrukningen.  

3.1 Metod för nyckeltal 

För framtagande av nyckeltal användes litteraturmetoden. Två litteraturstudier utfördes för att 

undersöka användningen av nyckeltal. Respektive studies sökresultat analyserades utifrån relevans 

till energiförbrukning och biologisk rening. Hur sökorden kombinerades samt antal träffar 

presenteras i Tabell 8 och Tabell 10, respektive Tabell 9 och Tabell 11 för vardera studie i bilaga 8.1. 

3.1.1 Litteraturstudier för nyckeltal 

Den första litteraturstudien hade som syfte att samla in underlag över vilka nyckeltal som används i 

det biologiska reningssteget på reningsverk i Sverige och hade sökfrågan ”Vilka nyckeltal används i 

det biologiska reningssteget hos reningsverk?”. Sökorden som valdes var nyckeltal och reningsverk. 

Databasen som användes var Svenskt Vatten och dessutom lades Kungsängsverkets årsredovisning 

och miljörapport till manuellt. Vid val av databas valdes Svenskt Vatten eftersom det är 

branschorganisationen för VA-verksamhet. Inkluderande kriterier användes för att sortera bort 

irrelevanta träffar. Inkluderande kriterier var ifall ordet nyckeltal förekom i abstraktet och att all 

information skulle vara tillgänglig. Utav alla träffar lästes sex stycken rapporter varav två handlade 

om Kungsängsverkets prestation, två handlade om nyckeltal, och två handlade om utvärdering av 

reningsverk.  

Den andra litteraturstudiens syfte var att hitta lämpliga nyckeltal för jämförelse mellan 

avloppsreningsverk i Sverige och Europa. Dess sökfråga var ”Vilka nyckeltal har använts för analys av 

energiförbrukning och reningen på det biologiska reningssteget hos reningsverk i Europa?”. De valda 

sökorden var energiförbrukning, biologiskt reningssteg, avloppsreningsverk och nyckeltal, samt deras 

engelska motparter. Scopus, Web of Science, Svenskt Vatten, GEOBASE och ScienceDirect användes 

som databaser. Genom att inkludera fler databaser samt ämnesspecifika databaser erhölls ett 

bredare utbud av internationella studier. Inkluderande och exkluderande kriterier användes även för 

att sortera bort irrelevanta träffar. Inkluderande kriterier var att hela rapporten skulle vara tillgänglig, 

språket skulle vara engelska eller svenska, samt skulle artiklarna fokusera på Sverige respektive 

Europa. Exkluderande kriterier var ifall titeln eller abstraktet saknade relevans. Fokus lades inte på 



 

 

 

 

att hitta siffervärden för jämförelse utan på att hitta nyckeltal. Utav antal relevanta träffar lästes 26 

artiklar. Varav nio rörde energieffektivisering och sjutton handlade om utvärdering av reningssteget. 

3.1.2 Analys av nyckeltal 

För att nyckeltalen skulle vara relevanta för Kungsängsverket gjordes en analys av de artiklar som 

lästes. Analysen byggde på att identifiera nyckeltal vars kvot innehöll energiförbrukning (kWh), eller 

var direkt kopplade till det biologiska reningssteget. 

Utifrån alla funna nyckeltal exkluderas de tal som inte innehöll en parameter som mättes under 2021 

på Kungsängsverket. I den första studien exkluderades även nyckeltal utifrån fyra kriterier. Dessa var 

om nyckeltalet inte gick att jämföra mellan bioblocken, inte var lättförståeligt enligt Balmér & 

Hellström (2012), inte gick att mäta vid valfri tidpunkt, samt inte var relevant till syftet att rena bort 

kväve. Då nyckeltalet skulle visa på energiförbrukningen skrevs ett tal om. Nyckeltalet 

masskoncentration per liter (mg/l) skrevs om till energiförbrukning per massa borttaget kväve 

(kWh/kg-N) för att göra nyckeltalet enklare att tyda. För den andra litteraturstudien presenteras 

endast nyckeltal som förekom fler än en gång i studien. De båda litteraturstudiernas resultat 

redovisades i tabeller. 

3.2 Energikartläggning 

I energikartläggningen har flödes- och maskindata från Kungsängsverket från år 2020 använts. Den 

tillgängliga mätdata skiljde sig åt då en del mätningar var genomförda under kortare tidsperioden 

och andra under längre tidsperioder. Mätintervallen skiljde sig även för de olika dataseten. För att på 

ett enkelt och rättvisande sätt kunna ge en bild av energiförbrukning och hur väl reningsprocessen 

fungerar baseras energikartläggningen på medelvärden över den befintliga datamängden.  

I energikartläggningen på biosteget i Kungsängsverket har kartläggningen begränsats till de 

anläggningsdelar som nämns i kapitlet Avgränsningar för rapporten. Pumpar in och från bioblocken 

har uteslutits.  

Beräkningarna i energikartläggningen består av tre delar, flödesdata, energiförbrukning per dygn och 

energiförbrukningen uttryckt i nyckeltal.  

3.2.1 Flödesdata 

För att ta fram relevant information om flöden på Kungsängsverket har rådata från verket 

analyserats och sammanställts i grafer och tabeller. Flödesdata erhölls från programmet Uniview som 

sammanställt mätningar som utförts kontinuerligt under året av Uppsala Vatten. Flödesdatat som 

analyserats har begränsats till vattenflöden samt kvävehalter i in- och utlopp.  

På Kungsängsverket togs prover på utgående kväve för vardera bioblock cirka två gånger per månad 

från vilket ett medelvärde för varje månad har tagits fram som grund för resultatet. För värden på 

ingående kväve erhölls data som ett redan framtaget månadsmedel därav har ingen ytterligare 

datahantering gjorts. En statistisk analys gjordes för utgående kvävedata för att undersöka variation i 

mätdata.  



 

 

 

 

Det erhölls två dataset för vattenflödet genom Kungsängsverket, timmätningar som tagits varje 

timme under år 2020 och dygnsmätningar som tagits ungefär fyra gånger varje månad under samma 

tidsspann. Timmätningarna hade en fördel i den mån att det fanns många fler mätvärden (200 

gånger fler) än dygnsmätningarna. I resultaten från energikartläggningen har dock dygnsmätningarna 

används eftersom dessa mätningar har tagits samtidigt som mätningarna för utgående kväveflöden. 

Därför ansågs dygnsmätningarna ha en bättre relation till kväveflödena än timmätningarna. Ett 

månadsmedel för vattenflödet har sedan tagits fram från dygnsdata och använts i 

energikartläggningen. En statistisk analys med låddiagram togs även fram för de båda dataseten för 

att identifiera om eventuella utliggare förekommer, se figur 12–14 i bilaga 0.  

För att kunna jämföra kväveflöden i de olika bioblocken på ett likvärdigt sätt och för att försäkra att 

värdena stämmer överens har en standardavvikelse (σ) tagits fram för varje bioblock. 

Standardavvikelsen beräknades enligt ekvation 7 där standardavvikelsen representerar hur mycket 

varje mätvärde (x) skiljer sig från medelvärdet på alla mätpunkter (m), n motsvarar antalet 

mätpunkter. 

𝜎 =
√Σ(𝑥−𝑚)2

𝑛
 (7)                                              

3.2.2 Energiförbrukning per dygn 

Då den tillgängliga datamängden för de olika anläggningsdelar och bioblock skiljde sig åt varierade 

metoden för att beräkna effekten. Grundprincipen var dock detsamma, att tillsammans med 

märkeffekt eller beräknad medeleffekt beräkna energiförbrukningen genom att multiplicera effekten 

med drifttiden per dygn. Se bilaga 8.2 för använda värden vid respektive beräkning av resultatet. För 

blåsmaskiner fanns driftdata fram till april 2021 men endast data för helåret 2020 har använts för att 

matcha flödesdata. Nedan beskrivs hur energiförbrukningen har beräknats för varje del av biosteget i 

samtliga bioblock. 

Blåsmaskiner i bioblock A 

De två blåsmaskinerna i bioblock-A arbetar växelvis och med konstant effekt. Dock har inte de båda 

maskinerna samma effekt eller drifttid vilket innebär att andelen av den totala drifttiden har 

beräknats, bilaga 8.3. Detta gjordes med hjälp av driftdata för tidsperioden 2020-01-01 till 2020-12-

31 med 8 746 mätpunkter. Utifrån detta var det möjligt att beräkna hur stor andel av tiden som 

vardera maskinen gick. Detta möjliggjorde sedan att beräkna ett viktat medelvärde för de båda 

maskinernas medeleffekt. I ekvation 8 anges denna beräkning där medeleffekten (pavg) beräknas med 

hjälp av andelen av drifttiden för maskinerna ( och ) och effekten för maskinerna (pA och pB). 

𝑃𝑎𝑣𝑔 = 𝛼𝑃𝐴 + 𝛽𝑃𝐵     (8) 

Medeleffekten användes sedan för att beräkna medelsförbrukningen per dygn enligt ekvation 9. 

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 𝑘𝑤 ∙

ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
     (9) 

  



 

 

 

 

Blåsmaskiner i bioblock B 

I bioblock B finns två blåsmaskiner som arbetar växelvis. Utifrån uppgifter från Kungsängsverket gavs 

data över hur hög effekten var under driften. Samt hur stor del av drifttiden som maskinen kördes på 

en av de tre erhållna effekterna (PI, PII och PIII). Utifrån detta kunde ett viktat medelvärde för effekten 

räknas ut. I ekvation 10 ses denna beräkning där Pavg står för medeleffekten vilken beräknats genom 

att beräkna ett viktat medelvärde där ,  och  står för drifttidsfraktionen för de olika effekterna 

och PI, PII och PIII står för de olika effekterna.  

𝑃𝑎𝑣𝑔 = 𝛼𝑃𝐼 + 𝛽𝑃𝐼𝐼 +  𝛾𝑃𝐼𝐼𝐼   (10) 

Detta användes sedan för att beräkna medelförbrukningen per dygn enligt ekvation 9. 

Blåsmaskiner i bioblock C 

För de två blåsmaskinerna i bioblock C fanns inspektionsprotokoll som gav information om effekten 

vid vissa normaliserade luftflöden, se de fyra punkterna i Figur 7. Dessa användes för att göra en 

linjär regression vilken gav effekten utifrån luftflödet. I Figur 7 ses även denna anpassning vars 

funktion används för att beräkna en effekt utifrån given data för luftflödet. 

 

Figur 7: Linjär regression för energiförbrukningen (kW) som funktion av luftflöde (Nm3/h-humid) på blåsmaskinerna i 

bioblock C 

Det fanns 9 340 tillfällen då luftflödet mätts i samtliga fem linje för bioblock C under perioden 2020-

01-01 till 2020-12-31. Från vilket ett totalflöde kunde beräknades genom att summera luftflödet för 

varje enskild linje. Det totala flödet räknades sedan om till en effekt vid varje given tidpunkt med 

hjälp av ekvationen för den linjärara regressionen i Figur 7. I ekvation 11 visas denna beräkning där P 

är effekten, k lutningen på regressionen, Q luftflödet och m regressionens skärning av y-axeln. 

𝑃 = 𝑘 ∗ 𝑄 − 𝑚    (11) 

y = 0.0205x - 0.3594
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En medeleffekt beräknas sedan och användes för att beräkna energiförbrukningen per dygn 

(kWh/dygn) enligt ekvation 9. 

Pumpar 

Pumparnas energiförbrukning beräknades utifrån deras märkeffekt, eller för frekvensstyrda pumpar 

dess maxeffekt och drifttid. Genom att multiplicera drifttiden per dygn med effekt gavs 

energiförbrukningen per dygn för varje pump, ekvation 9. Dessa kunde sedan summeras efter 

blocktillhörighet i ekvation 12 där Etot är den totala energiförbrukningen per dygn och En är 

energiförbrukningen per dygn för varje maskin. 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝐸1 … 𝐸𝑛    (12) 

Omrörning 

Energiförbrukningen för omrörningen baserades på märkeffekter samt drifttiden. Genom att 

multiplicera märkeffekten med drifttiden per dygn fås energiförbrukningen per dygn för varje 

omrörare, ekvation 9. Dessa kunde sedan summeras efter vilket bioblock de tillhör för att få 

bioblockens energiförbrukning för omrörning, ekvation 12. 

Skrapor 

Skrapornas bidrag till energiförbrukningen beräknades med hjälp av märkeffekten och drifttiden per 

dygn. För att beräkna energiförbrukningen per dygn multiplicerades märkeffekten med drifttiden, 

ekvation 9. Energiförbrukningen för skraporna summeras sedan efter vilket bioblock de tillhör för att 

få skrapornas totala energiförbrukning inom varje bioblock, ekvation 12. 

Antaganden och uppskattningar 

Märkeffekter och antagande om att frekvensstyrda maskiner går på maxeffekt användes i 

energikartläggningen för att få fram effekt på pumpar, omrörare och skrapor. Drifttiden för pumpar, 

omrörare och skrapor var i många fall 24 h/dygn men där detta inte var fallet uppskattades drifttiden 

av Niklas Svanberg, processingenjör på Kungsängsverket.  

3.2.3 Analys av energiförbrukning 

För att kunna jämföra energiförbrukningen mellan bioblock behövdes energiförbrukningen från 

anläggningsdelarna relateras mot ytterligare en parameter som beskrev reningssteget. Jämförelsen 

mellan bioblock kan göras både baserat på den totala energiförbrukningen per dygn för bioblocket 

och förbrukningen för de olika anläggningsdelarna. Som parameter att jämföra energiförbrukningen 

mot användes volym behandlad vattenmängd (m3) och massa renat kväve (kg), det vill säga kWh/m3 

och kWh/kväve. Energiförbrukningsdata från anläggningsdelarna användes tillsammans med 

flödesdata som tagits fram för att beräkna dess värden. 

Valet av dessa parametrar grundar sig i den litteraturstudie som genomfördes för att ta reda på vilka 

nyckeltal som är lämpliga för att använda vid jämförelse mellan de olika bioblocken. I kapitel 4.1 

presenteras de nyckeltal som litteraturstudien resulterat i.  



 

 

 

 

För att visualisera energiförbrukningens fördelning och relation till vattenreningen konstrueras olika 

typer av diagram. För att visa hur stor andel av den totala energiförbrukningen varje bioblock eller 

anläggningsdel står för användes cirkeldiagram då dessa ger en bra överblick över fördelningen. När 

energiförbrukningen istället presenteras i enheterna kWh/kg-N och kWh/m3 används istället 

stapeldiagram. Detta gjorde det enklare att upptäcka skillnader mellan bioblocken. Staplarna delades 

även upp efter anläggningsdelarnas bidrag. 

Relaterat till vattenflöde 

För att relatera energiförbrukningen till hur mycket vatten som flödar genom ett bioblock 

dividerades energiförbrukningen per dygn med medelflödet per dygn enligt ekvation 13. 

𝑘𝑊ℎ

𝑚3 =
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
∙

𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑚3 =

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
𝑚3

𝑑𝑦𝑔𝑛

⁄    (13) 

Relaterat till kväveavgång 

Beräkningen för att relatera energiförbrukning gjordes genom att dividera energiförbrukningen per 

dygn med hur många kg kväve som i snitt renats bort i varje bioblock per dag enligt ekvation 14.   

𝑘𝑊ℎ

𝑚3 =
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
∙

𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑘𝑔−𝑁
=

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
𝑘𝑔−𝑁

𝑑𝑦𝑔𝑛

⁄    (14) 

3.3 Energieffektiviserande åtgärder 

I detta avsnitt förklaras metoden som har använts för att ta fram energieffektiviserande åtgärder i 

det biologiska reningssteget på Kungsängsverket. Även avgränsningar och ett kort avsnitt om hur 

analys utfördes inkluderas. 

3.3.1 Litteraturstudie för energieffektiviserande åtgärder 

För att ta fram förslag för eventuella energieffektiviserande åtgärder har en litteraturstudie på olika 

typer av energisnåla metoder på reningsverk tagits fram. Sökfrågan som litteratursöket har utgått 

från lyder ”Vilka åtgärder kan minska energiförbrukningen inom bioreningssteget på 

Kungsängsverket”, och sökningen har utförts i sökbaserna Scopus, ScienceDirect, Uppsala 

Universitetsbiblioteks databas samt SLU:s biblioteks databas. Ytterligare information om 

litteratursökningen finns i bilaga 8.4.  

De avgränsningar som användes för att sortera ut relevant litteratur var att rapporten ska gälla 

kommunalt avloppsvatten eller motsvarande. En annan avgränsning var att energiperspektivet skulle 

ha ett stort fokus i litteraturen, en text som endast berörde energiperspektivet utan att beröra 

åtgärder med syfte att minska energiförbrukningen utesluts. Den sista avgränsningen var att 

litteraturen skulle vara publicerad efter år 2009 för att få aktuella resultat. För den engelska 

sökningen gjordes ytterligare avgränsningar till rapporter som publicerats från år 2015 och senare, 



 

 

 

 

samt att metoden som undersöktes skulle vara etablerad och inte i ett pilotstadie. Kvarvarande 

litteratur analyserade sedan enligt metoden nedan. 

3.3.2 Analys av energieffektiviserande åtgärder 

För att resultatet skulle spegla frågeställningen gjordes en analys av de rapporter som identifierades 

som relevanta i litteraturstudien. I analysen identifierades vilken typ av åtgärder som syftade till att 

minska energiförbrukningen inom det biologiska reningssteget i det aktuella reningsverket som 

rapporten rör.  

Därefter gjordes en bedömning huruvida denna åtgärd vore tillämpbar på Kungsängsverket. Denna 

bedömning byggde på ifall förbättringen i rapporten berörde en aktivslamprocess och om den ökar 

eller bibehåller reningsgraden av vattnet. Dessa har sedan kategoriserats efter typ av åtgärder för att 

erhålla en tydlig överblick över vilka insatser som vore lämpliga för en energieffektivisering på 

Kungsängsverkets biologiska steg.  

  



 

 

 

 

4 Resultat 

Nedan framkommer resultatet för de olika frågeställningarna. I avsnitt 4.1 redovisas nyckeltal för 

jämförelse mellan bioblock följt av nyckeltal för jämförelse mellan reningsverk. Därefter i avsnitt 4.2 

presenteras resultatet för energikartläggningen. Kartläggningen är beräknad med nyckeltalet 

kWh/dygn, kWh/m3 och kWh/kg-N. Energikartläggningen görs för både bioblocken i sin helhet samt 

för respektive anläggningsdel. I avsnitt 4.3 redogörs de energieffektiviserande åtgärder om förekom i 

litteraturstudien. 

4.1 Resultat av nyckeltal  

Nedan i Tabell 2 presenteras de nyckeltal som blev kvar efter sortering från litteraturstudien som 

undersökte vilka nyckeltal som används i det biologiska reningssteget på reningsverk i Sverige. För 

fullständigt resultat se Tabell 16 i bilaga 8.5 

Tabell 2: Nyckeltal för jämförelse mellan bioblocken. 

Nr Nyckeltal, kvot Beskrivning 
1 𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑚𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘
3  

Energiförbrukning per behandlad 

vattenmängd 

2 𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑡𝑖𝑑
 

Energiförbrukning per bioblock 

3 𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑘𝑔 𝑁𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,𝑏𝑜𝑟𝑡
 

Energiförbrukning per massa renat 

kväve 

 

  



 

 

 

 

I Tabell 3 redovisas resultatet som blev kvar efter sållning från litteraturstudien som undersökte 

nyckeltal för jämförelse mellan avloppsreningsverk i Sverige och Europa och hur ofta de förekom. För 

fullständigt resultat se Tabell 17 i bilaga 8.5. 

Tabell 3: Nyckeltal för jämförelse mellan reningsverk. Frekvens syftar till, i hur många rapporter, det specifika nyckeltalet 

dök upp. Har ett nyckeltal dykt upp på fler ställen i en rapport räknas det alltså som en gång i denna tabell. 

Nr Nyckeltal, kvot Beskrivning Frekvens 
1 𝑘𝑊ℎ

𝑚3  
Energiförbrukning per behandlad 

vattenmängd 
17 

2 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒 ∙ å𝑟
 

Energiförbrukning per 
personekvivalent och år 

12 

3 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝐶𝑂𝐷
 

Energiförbrukning per borttagen 
massa COD 

10 

4 𝑘𝑊ℎ

𝑡
 

Energiförbrukning per tidsenhet 5 

5 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑠 ∙ å𝑟
 

Elanvändning per ansluten person till 
avloppsreningsverk per år 

4 

6 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝐵𝑂𝐷5
 

Energiförbrukning per borttag av 
massa BOD5 

3 

 

4.2 Resultat av energikartläggning 

I resultatet från energikartläggningen presenteras först en statistisk analys av flödesdata för 

biosteget. Sedan presenteras energiförbrukningen i diagram både för jämförelse mellan bioblocken 

på Kungsängsverket och för jämförelse mellan anläggningsdelarna. Därefter presenteras tabeller och 

diagram för energiförbrukningen relaterat till flödesdata från Kungsängsverket. Nyckeltal används i 

denna del av energikartläggningen för att relatera flödesdata och energiförbrukning.  

  



 

 

 

 

4.2.1 Statistisk analys av kväveflödesdata 

I Tabell 4 presenteras standardavvikelsen för de olika bioblocken. Den stora skillnaden mellan 

bioblock A och resterande bioblock beror på att de utgående kvävehalterna i bioblock A fluktuerade 

över mätperioden. Skillnad mellan det största och minsta värdet var 16 mg/l. Både bioblock B och C 

skiljde sig som mest med 8 mg/l. 

Tabell 4: Standardavvikelse för utgående kväveflöden (mg/l) under 2020. 

Bioblock A B C 

Standardavvikelse (mg/l) 4,0 1,9 2,4 

 

4.2.2 Energiförbrukning per dygn 

Biostegen består av flera olika delar som förbrukar energi. Dessa är blåsmaskiner, pumpar, 

omrörning och skrapor men då de olika bioblocken skiljer sig åt både i design och modernitet uppstår 

skillnader i energiförbrukningen och hur den fördelas inom bioblocken. 

I Tabell 5 framgår hur stor energiförbrukningen är för de olika bioblocken per dygn och hur 

energikonsumtionen fördelas på de olika anläggningsdelarna. I bioblock A står blåsmaskinerna för 

den största förbrukningen följt av pumpar, omrörning och skrapor. Den största energikonsumtionen 

inom bioblock B är från blåsmaskinerna följt av omrörning, pumpar och skrapor. Inom bioblock C står 

blåsmaskinerna för den största energiförbrukningen följt av pumpar, omrörning och skrapor. 

Tabell 5: Sammanställning av energiförbrukningen från de olika anläggningsdelarna och summering över grupper under 

2020. 

Energiförbrukning (kWh/dygn) Bio A Bio B Bio C Totalt 

Blåsmaskiner 1324 1992 3510 6827 

Pumpar 586 398 1606 2590 

Omrörning 95 558 630 1283 

Skrapor 22 24 89 134 

Totalt 2026 2972 5835 10 834 

 

  



 

 

 

 

Jämförelse av energiförbrukning mellan bioblock 

Energiförbrukningen skiljer sig även mellan de olika bioblocken. I Tabell 5, rad 6 presenteras 

energiförbrukning för bioblock A, B och C. Den största energiförbrukningen med 5835 kWh/dygn har 

bioblock C, sedan kommer bioblock B på 2972 kWh/dygn och den minsta har bioblock A med 2026 

kWh/dygn.  

Den totala energiförbrukningen för alla bioblocken är 10 834 kWh/dygn. I Figur 8 tydliggörs hur stor 

andel av förbrukningen vardera bioblock står för. Det framgår att mer än hälften av all energi 

förbrukas i bioblock C. 

 

Figur 8: Andel av den totala energiförbrukningen för de olika bioblocken (%) under 2020. 

Jämförelse mellan anläggningsdelar  

I Figur 9 visas fördelningen av energiförbrukningen för biosteget samt fördelningen inom de 

individuella bioblocken. Andelen av den totala energiförbrukningen för samtliga bioblock visualiseras 

i figurens övre vänstra hörn. Där framgår det att blåsmaskinerna utgör den största andelen med 63 

%, pumpar utgör 24 %, omrörning 12 % och skraporna 1 %. 
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Det framgår i övre högra hörnet att inom bioblock A utgörs 65 % av energiförbrukningen av 

blåsmaskinerna och 29 % från pumpar. Tillsammans utgör energiförbrukningen för omrörning och 

skrapor 6 %. Andelarna av den totala energiförbrukningen inom bioblock B presenteras i nedre 

vänstra hörnet. Där framgår det tydligt att blåsmaskinerna står för den största energiförbrukningen 

med 67 %, följt av omrörning på 19 %, pumpar på 13 % och skrapor som står för 1 %. Fördelningen av 

energiförbrukningen inom bioblock C presenteras i nedre raden till höger. Blåsmaskinerna står då för 

60 % av energiförbrukningen följt av pumparna med 28 %, omrörning på 11 % och skrapor som står 

för 2 %. 

 



 

 

 

 

Figur 9: Andel av total energiförbrukning inom biosteget presenteras i övre vänstra hörnet och i övriga cirkeldiagram 

presenteras fördelningen av energiförbrukningen för samtliga bioblock under 2020. 

4.2.3 Jämförelse med hjälp av nyckeltal 

I följande avsnitt relateras energiförbrukningen i biosteget till dess funktion genom användandet av 

nyckeltal från Tabell 2 där energiförbrukningen sätts i relation till hur mycket avloppsvatten som går 

genom bioblocket eller hur väl det renas. 

Energiförbrukning per kubikmeter behandlad vattenmängd 

Energiförbrukningen har satts i proportion till flödet, i Tabell 6 presenteras energiförbrukningen per 

kubikmetervatten som går genom bioblocket. Tabellen visar att bioblock A har den högsta 

energiförbrukningen och bioblock B den lägsta. 

Tabell 6: Energiförbrukning i förhållande till flöde (kWh/m3) under 2020. 

Energiförbrukning (kWh/m3) Bio A Bio B Bio C 

Blåsmaskiner 0,22 0,11 0,14 

Pumpar 0,10 0,02 0,07 

Omrörning 0,02 0,03 0,05 

Skrapor 0,00 0,00 0,00 

Totalt 0,33 0,16 0,26 

I Figur 10 visualiseras värdena från tabell 6 i form av ett stapeldiagram. Den högsta 

energiförbrukningen motsvarar av den högsta stapeln i diagrammet. 



 

 

 

 

 

Figur 10: Energiförbrukning för de olika bioblocken uppdelat i delprocesser i förhållande till flödet (kWh/m3) under 2020. 

Energiförbrukning per renat kväve 

I Tabell 7 redovisas hur mycket energi varje delkomponent förbrukar per kg renat kväve. Det framgår 

att både pumparna och blåsmaskinerna i bioblock A har en större förbrukning än B- och C-blockens 

maskiner. 

Tabell 7: Energiförbrukning per kg-N för de olika bioblocken nedbrutet över delkomponenter och summerat per bioblock 

under 2020. 

I Figur 11 syns det i stapeldiagrammet att energiförbrukning per kg-N är högst för bioblock A. Det 

framgår även att blåsmaskinerna står för en stor andel av energiförbrukningen. 
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Figur 11: Energiförbrukning per kg-N uppdelat på delprocesser för de olika bioblocken under 2020. 

4.3 Energieffektiviserande åtgärder 

I detta avsnitt presenteras resultat erhållet från litteraturstudien som utfördes på 

energieffektiviserande åtgärder. Tre åtgärder identifierades och analyserades enligt metod. De tre 

åtgärderna som togs fram var: optimering av luftning, optimering av omrörning och nyttjande av 

biprodukter. 

4.3.1 Litteraturstudie för energieffektiviserande åtgärder 

Litteraturstudien resulterade i 10 artiklar som uppfyller de avgränsningar som finns i metoden.  

4.3.2 Analys av energieffektiviserande åtgärder 

De olika texterna från litteraturstudien berör flera åtgärder som går att dela in i olika grupperingar 

beroende på vilket område de berör. De analyseras därefter enligt den analysmetod som beskrivs 

tidigare i rapporten.  

Optimering av luftning 

Från Figur 9, i det övre vänstra hörnet, framgår det att blåsmaskiner och luftningssteget förbrukar 
mest energi med 63 %. Detta var också det mest förekommande undersökningsområdet i rapporter. 
Åtgärder gällande luftning var huvudämnet i 70 % av de utvalda rapporterna och i flera studier 
nämns optimering av luftningssteget som en väl implementerad metod världen över. Optimeringen 
har utförts på många olika sätt men utifrån de rapporter som ingått i litteraturstudien var det PI-
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reglering som undersöktes i majoriteten av dem och påstods enligt Åfeldt vara den absolut vanligaste 
(Åfeldt 2011).  

Fördelen med en PI-regulator är att den kommer anpassa styrsignalen så att utsignalen över tid 

kommer bli lika med börvärdet. I rapporterna sätts ofta den syrehalt som kommer ge en gynnsam 

nitrifikation som börvärde. PI-regulatorn minskar den totala energiförbrukningen genom att anpassa 

blåsmaskiner till ett framtaget syrebörvärde och därmed undviker att det luftas för mycket eller för 

lite. En annan fördel är att metoden är väletablerad och används både i Sverige och Europa. 

Problemet med att använda en PI-regulator för syresättningen kan vara att blåsmaskiner saknar 

kapacitet att anpassa syrehalten till börvärdet och då uppstår ett reglerfel (Carlsson & Hallin 2010).  

För att ytterligare anpassa PI-regulatorn till ett specifikt reningsverk går det att ”trimma” de 

inställningsbara parametrarna K och Ti. Detta gjordes i en studie vid Käppalaverket  med 

lambdatrimmning, som är en tumregelsmetod vilket kan behöva manuell justering för att fungera 

(Lundgren 2011).  

En annan modell som undersöks i flera rapporter är MPC (Model Predictive Control) som är en mer 

avancerad metod än PI-regulatorn. Dess funktion är att minimera en kostnadsfunktion med en 

optimal styrsignal (Sun et al. 2019). I rapporten av Lundgren (2011) diskuterades resultatet av en 

simuleringsstudie av reningen av MPC och PI i en aktivslamprocess där MPC uppnådde en högre 

reningsgrad och ansågs vara mest kostnadseffektiv. När kostnad för implementering av en MPC-

metod räknades in drogs dock slutsatsen att modellen snarare var ett alternativ för reningsverk med 

mycket hårdare utsläppskrav (Lundgren 2011). 

Från rapporten av Sun et al. 2019 framgår det att avancerade algoritmer håller på att bli den nya 

standarden för framtidens reningsverk. Av dessa algoritmer är det MPC som är vanligast och har visat 

på bäst reningsgrad kopplat till energiförbrukning (Sun et al. 2019). 

Optimering av omrörning  

Ett annat område som berördes i artiklarna är omrörning. Det framgår även från Figur 9, i det övre 

vänstra hörnet, att 12 % av den totala energiförbrukningen kommer från omrörare. I en studie av 

Füreder et. al (2018) påstås det att omrörare går att optimera för att minska deras energiförbrukning 

med upp till 49 %. I studien påvisas det att en effektiv omrörning inte beror på ett medelvärde av 

omrörningshastigheten utan snarare på maxvärden och frekvensen av dessa toppar. Studien visade 

på en betydelsefull minskning av energiförbrukning genom impulsiv omrörning där omrörare körs på 

maxkapacitet i intervaller i jämförelse med en kontinuerlig luftning där luftarna inte stängs av 

(Füreder et al. 2018). 

För att den här typen av teknik fortfarande ska hålla en hög reningsgrad är det viktigt att övervaka 

slam- och nitratkoncentrationer i utflödet. Samt att den impulsiva omrörningen avbryts under höga 

kvävekoncentrationer. (Füreder et al. 2018). 

Nyttjande av biprodukter 

Energieffektiviseringsåtgärder går att genomföra på två vis. Det ena är att minska 

energiförbrukningen eller att som Nowak et al (2015) beskriver genomföra åtgärder där processen 



 

 

 

 

kan optimeras för att producera biprodukter. Som i detta fall slam som används i produktion av 

biogas.  

I rapporten berörs flera olika sätt att optimera processen i ett reningsverk och att på så vis ta vara på 

energi. Rapporten ger två tydliga exempel på när reningsverk med en aktivslamprocess producerar 

biogas och tar tillvara på den kemiskt bundna energin i vattnet. I ett fall har ett reningsverk i Strass, 

Österrike, kunnat producera mer energi än vad de förbrukar genom att uppgradera sin 

kraftvärmeanläggning. Undantaget är dock vid toppbelastning då el från nätet har använts men totalt 

sätt över årets produceras mer energi än vad som konsumeras (Nowak et al. 2015). 

Rapporten ger även förslag på hur processen kan optimeras för att få en så hög produktion av biogas 

som möjligt genom en förbättrad anaerob behandling. Författarna menar dock på att rening med 

endast ett anaerobiskt steg har varit ogynnsamt för att rena bort COD. Detta gäller speciellt i vatten 

med lågt COD eller en låg temperatur då en icke oväsentlig del metan har varit löst i vattnet för att 

sedan frigöras till atmosfären i senare processteg. Detta bidrar till att mindre energi tillgodogörs 

samtidigt som mer metan frigörs till atmosfären och verkar som en stark växthusgas (Nowak et al. 

2015). 

Azimi och Rocher (2017) beskriver hur biogas kan påverka den totala energibalansen. I rapporten tas 

ett helhetsgrepp över hur energiförbrukningen ser ut för några reningsverk i Paris-området. Biogas 

lyfts även fram som ett sätt att ta tillvara på kemisk energi från processen. Detta är något som idag 

redan görs på Kungsängsverket och rapporten bidrar inte med några större förslag på hur denna 

process skulle kunna förbättras. 

5 Diskussion  

Den beräknade totala energiförbrukningen för bioreningssteget uppgår till ca 11 MWh/dygn, vilket 

motsvarar ungefär 4 GWh/år. Jämfört med Kungsängsverkets totala elenergiförbrukning på 7,3 GWh 

år 2019 (Uppsala Vatten 2019) motsvarar det ca 55 %.  

Energi är fördelad enligt följande, 19 % går till bioblock A, 27 % till bioblock B och 54 % till bioblock C, 

se Figur 8. I beräkningen av energifördelningen används nyckeltalet kWh/tid. Det ger en översiktlig 

bild av förbrukningen men säger inget om hur energieffektiv reningsprocessen är. Genom att relatera 

hur mycket el som används, i ett visst bioblock eller anläggningsdel, till en processparameter går det 

att beskriva hur energieffektivt den är. Nyckeltal utöver kWh/tid som har används är kWh/m3 och 

kWh/kg-N. 

Nedan följer en diskussion över först resultatet från litteraturstudien kring nyckeltal. Sedan går 

diskussionen in på resultatet från energikartläggningen, följt av en diskussion utav metod och 

felkällor. Därefter presenteras en del som består utav en diskussion kring åtgärdsförslag med 

utgångspunkt i litteraturstudien över energieffektiviserande åtgärder. Samt en sista del om framtida 

studier. 

Nyckeltal och energikartläggning 

Den första studien av nyckeltal resulterade i tre tal som kan vara lämpade att använda för 

Kungsängsverket, se Tabell 2. Urvalet av nyckeltal är gjort utifrån vad som är lämpligt att använda vid 



 

 

 

 

jämförelse mellan bioblocken. Då utgångspunkten är data som mäts på Kungsängsverket och 

nyckeltal som används hos svenska reningsverk, är nyckeltalen lämpliga att använda vid 

energikartläggningen. För- och nackdelar med dessa nyckeltal diskuteras senare tillsammans med 

resultat från energikartläggningen. De tre framtagna nyckeltalen ger ensamma ingen rättvis 

jämförelse. En rättvis jämförelse skulle behöva ta hänsyn till fler påverkande faktorer i 

reningsprocessen.  

Den andra studien kompletterade den första med att undersöka vilka nyckeltal som används hos 

reningsverk i Europa. Sex nyckeltal togs fram och redovisas i Tabell 3 tillsammans med hur ofta de 

förekom under studien. Nyckeltalets frekvens kan vara en indikation på att det är ett bra nyckeltal 

men det kan även vara en indikation på att det är de mest konventionella. Utav de sex nyckeltalen 

förekom tre mer frekvent än de andra och är de som diskuteras. Dessa är kWh/m3, kWh/ (pe ∙ år) och 

kWh/kg-COD.  

Av de 28 rapporter som läste i den andra studien förekom nyckeltalet energiförbrukning per 

behandlad vattenmängd (kWh/m3) flest gånger, 17 gånger. Det finns flera för- och nackdelar med att 

använda detta, vilket tas upp senare i diskussionen. Nyckeltalet, energiförbrukning i förhållande till 

pe och år (kWh/ (pe ∙ år)), förekom näst flest gånger, 12 gånger. Det tar hänsyn till VA-verkets 

kapacitet, dock varierar beräkningen av pe, som nämnt i bakgrunden. Alla rapporterna redovisade 

inte hur pe beräknades vilket försvårar jämförelsen mellan reningsverk. Slutligen, energi per 

borttagen mängd COD per år (kWh/kg-COD), förekommer 10 gånger i rapporterna och kan kopplas 

till verks prestanda. Eftersom COD ökar med ökad belastning. Däremot ifall verket fokuserar på 

rening av en viss parameter som inte relaterar till COD blir jämförelsen missvisande. 

Noterbart är att nyckeltalet med borttag av kväve sållades bort under analysen av den andra studien 

då den endast förekom en gång i litteraturstudien. Medan den mest relevanta parametern att 

studera på Kungsängsverket är borttaget av kväve, vilket har nämnts tidigare i rapporten. Detta 

belyser svårigheten i att hitta nyckeltal som kan användas för att jämföra mellan reningsverk. 

Att använda nyckeltal för jämförelse mellan reningsverk är också svårt då det finns många faktorer 

som kan påverka resultatet. Det kan vara val av reningsprocess, faktorer som påverkar ingående 

vatten eller hur verket är uppbyggt. Silfwerin sammanställer i sin uppsats över energieffektivisering 

av Främby avloppsreningsverk (Silfwerin 2019) en tabell för jämförelse av specifik energianvändning 

utifrån litteratur. Slutsatsen utifrån hennes sammanställning är att nyckeltalsvärdena skiljer sig 

mycket åt och det är svårt att göra en rättvis jämförelse mellan avloppsreningsverk. En viktig aspekt 

av jämförelsen är att den gäller energiförbrukningen för hela reningsverket och i denna studie har 

endast energiförbrukningen från det biologiska reningssteget undersökts. Detta stärker 

avgränsningen att inte fokusera på jämförelse av siffervärden då det, som i Silfwerins rapport, oftast 

sammanställs värden för hela reningsverket.  

För att kartlägga energiförbrukningen har energiåtgången från anläggningsdelar beräknats. 

Majoriteten av energiförbrukningen går åt till blåsmaskinerna. 63 % av den totala 

energiförbrukningen för bioblocken går till blåsmaskinerna, och respektive bioblocks förbrukning 

ligger mellan 60–67 %. Detta är ett förväntat resultat då många studier visar på att blåsmaskiner och 

luftningen står för den största delen av energiförbrukningen i aktivslamprocessen (Maktabifard et al. 

2018; Bengtsson et al. 2019). Pumpar står för 13–30 %, omrörarna står för 5–19 % och slamskraporna 

står för ca 1–2 % av energiförbrukningen i respektive bioblock. För att kunna göra en rättvis 



 

 

 

 

jämförelse av energiförbrukningen mellan de olika bioblocken, och inte bara fördelningen inom 

bioblocken, bör ett nyckeltal användas som tar hänsyn till rening och kapacitet.  

Nyckeltalet energiförbrukning per behandlad vattenmängd (kWh/m3) framkom som ett nyckeltal 

både i studien över nyckeltal på Kungsängsverket och i Europa. Fördelarna med nyckeltalet är att det 

går att jämföra mellan bioblocken som tar emot olika mycket vatten samt att det är lätt att förstå vad 

ett lågt eller högt värde på nyckeltalet innebär. Nackdelarna är att det inte indikerar på hur bra 

reningen är. Det inkommande vattnet har olika sammansättningar av näringsämnen då det kommer 

från olika delar i Uppsala och har olika mängd inläckage av dagvatten. Talet blir missvisande eftersom 

högre koncentrationer av näringsämnen behöver mer energi för rening. Genom att beräkna 

energiförbrukning mot inkommande mängd vatten, Tabell 6, kan det konstateras att bioblock A har 

dubbelt så hög energiförbrukning som bioblock B, och att bioblock C har 60 % högre förbrukning än 

bioblock B. Jämfört med nyckeltalet kWh/tid framgår det att B och C är mer energieffektiva än A. 

Energiförbrukning per massa renat kväve (kWh/kg-N) togs fram i studien av nyckeltal från 

Kungsängsverket. Nyckeltalet visar på hur mycket energi som går åt för att rena en viss mängd kväve 

ur ett bioblock. Fördelarna med nyckeltalet är att det är relevant för reningen. Samt att behandlad 

vattenmängd beaktas eftersom koncentrationen multipliceras med vattenmängden för att få fram 

massan av kväve. Det är enkelt att förstå vad ett högt eller lågt värde på nyckeltalet innebär. En 

nackdel är att det kan visa på en orättvis jämförelse då det inte tar hänsyn till andra 

reningsprocesser. När energiförbrukningen per renat kväve beräknas för bioblocken, se Tabell 7, 

framgår det att A har sticker ut. Energiförbrukningen per renat kväve är högre än för behandlad 

mängd vatten vilket betyder att reningen är ineffektiv i jämförelse med hur mycket energi som 

förbrukas. Energiförbrukning per massa renat kväve är därför bra att använda för att beskriva den 

biologiska reningen på Kungsängsverket då det visar tydligt vilka delar som är energieffektiva utifrån 

den reningsprocess som är mest intressant att studera. 

Bioblock A är det minst energieffektiva bioblocket av de tre och det är blåsmaskinerna i bioblock A 

som drar mest energi. Anledningen till att bioblock A är minst effektiv kan ha flera orsaker. En 

anledning kan vara ålder, bioblock A är det äldsta av de tre bioblocken och har inte genomgått en 

fullständig renovering. Blåsmaskinerna i både B och C är bytta i modern tid och drar mindre energi än 

de i A. I bio A används blåsmaskinerna även för omblandning, medan det i de två andra bioblocken 

sköts utav enbart omrörare. Detta kan vara en anledning till att energiförbrukningen från 

blåsmaskinerna är högre än för de andra två bioblocken. Ytterligare en källa till hög 

energikonsumtion för blåsmaskinerna i bioblock A kan vara att det är problem någonstans längs 

vägen från blåsmaskin till syresättning av vattnet. Eftersom blåsmaskinerna står för en stor del av 

den totala energiförbrukningen på reningsverk är det intressant att studera om en energibesparing 

kan göras genom att optimera luftningssystemet. Det går att optimera driften eller förbättra valet av 

omrörare men oavsett dessa åtgärder kommer energikonsumtionen från blåsmaskinerna vara 

mycket högre i bioblock A. Idag körs blåsmaskinerna på minimalt varvtal och de är äldre än de i 

bioblock B och C därför är det lämpligt att byta blåsmaskinerna i A. 

Att byta ut blåsmaskinerna och luftningen i bioblock A till ett system med en energiförbrukning likt 

den i bioblock C skulle ge en energibesparing på 0,08 kWh/m3 vilket kan relateras till bioblock A:s 

nuvarande förbrukning på 0,33 kWh/m3. Detta låter inte som någon stor besparing men med tanke 



 

 

 

 

på att 220 m3 i snitt renades per timma under 2020 resulterar det i en total besparing omkring 0,15 

GWh. Detta kan relateras till att hela biosteget förbrukar 4 GWh per år. 

Metod och felkällor  

Vid framtagandet av nyckeltal användes litteraturmetoden vilket gör att det resultatet bygger 

på vad som framkommit i tidigare rapporter. Det betyder nödvändigtvis inte att nyckeltalen är 

mer lämpade att användas på Kungsängsverket, med tanke på verkens olika förutsättningar. 

Sedan kräver analysen en bra förståelse för vad alla parametrar innebär och hur de kan 

kopplas till det biologiska reningssteget. Därav finns risken att parametrar exkluderades även 

fast de kan vara användbara. Det kan även finnas nyckeltal, som inte används idag, som 

passar bättre för jämförelse. Dessa nyckeltal kommer inte fram med hjälp av denna metod. 

Inhämtade data över flöden och halter av ämnen i vattnet är tagna från givare i verket. Dessa givare 

måste rengöras kontinuerligt för att ge ett riktigt värde. Detta är en stor felkälla då givna värden 

variera mycket. Antalet värden som använts i beräkningar och medelvärdesbildningar har varierat 

beroende på tillgängliga data. Osäkerheten i medelvärdesbildningen är därför stor och varierar 

beroende på vad som beräknats. Vid jämförelse av vattenflöden i bioblocken var skillnader i 

mätdatat mycket framstående. Timmätningarna hade flera utliggare i mätdatat och vissa mätningar 

skiljde sig extremt mycket, se figur 12–14 bilaga 0. Dessa utliggare är tydliga tecken på kalibreringsfel 

som troligtvis har uppstått i samband med rengöringen av instrumenten.  

När utflödena av kväve analyserades gick det inte att se lika tydliga utliggare, dock så visade 

standardavvikelsen att bioblock A hade en mycket mer osäker rening av kväve. Under exempelvis 

februari renade bioblocket bort 60 % kväve medan under september kunde bioblocket rena uppemot 

80 %. Under samma period renade bioblock B och C 84 % och 82 % av kvävet i februari samt 89 % och 

86 % i september. Skillnaderna i rening mellan februari och september kan bero på skillnader i 

temperatur. Dock skiljer sig mätningarna från bioblock A ovanligt mycket och dessa osäkerheter med 

bioblocket behöver tas i beaktning vid en eventuell ombyggnad.  

Den mätdata som används är tagen från ett helt år. Även om det inte är säkert att varje år ser 

likadant ut rörande lufttemperatur, vattentemperatur och flöden ger det ändå en bra ögonblicksbild 

av hur energiförbrukningen sett ut under år 2020 då förbrukningen och flödena är beräknade för 

samma tidsperioder bör de ge en rättvis bild av processen. Fördelarna med att använda helår som 

mätperioder är att det blir en jämn viktning av de olika årstiderna. För blåsmaskinerna fanns 

exempelvis driftdata för hela 2020 samt årets tre första månader i 2021. Att använda alla data hade 

resulterat i att januari, februari och mars hade vägt tyngre i resultatet än de andra månaderna. Detta 

hade gett en missvisande bild då temperaturen har en inverkan på den biologiska reningen. 

En felkälla i beräkningen av energikonsumtionen från anläggningsdelarna är att beräkningar från 

pumpar, slamskrapor och omrörare är baserade på märkeffekter och ett flertal antaganden. Vanliga 

antaganden är drifttiden på flertalet komponenter som det saknas driftdata för. Effekten för vissa 

frekvensstyrda maskiner har även antagits vara maxeffekten även om det sannolik inte är så i 

verkligheten, vilket beskrivs i antaganden under metoden. Blåsmaskinernas energiförbrukning i de 

olika bioblocken räknas även ut på olika sätt och då de står för en stor del av den totala 

energiförbrukningen kan detta vara en stor felkälla. Sammantaget ger detta att energikartläggningen 



 

 

 

 

inte kan ses som en särskilt noggrann uppskattning men ändå ge en bra överblick av hur 

energiförbrukningen ser ut för biostegets olika delar. Detta innebär i praktiken att det är sunt att inte 

dra stora slutsatser utifrån små skillnader i resultatet.  

För kartläggningen beräknas energiförbrukningen av anläggningsdelarna vilket visar hur mycket el 

som används. Det visar inte vilken del av reningsprocessen som förbrukar energin eller vilket 

moment som är ineffektivt. Till exempel kan det vara många faktorer som gör att en maskin kan 

köras mindre men samtidigt utföra sin uppgift. Energikartläggningen som utförts tar inte hänsyn till 

faktorer som påverkar drift och rening och därmed körningen av maskinen.  

Åtgärdsförslag  

Den största delen av de texter som litteraturstudien resulterade i handlar om optimering av 

luftningen. Ungefär 70 % av rapporterna som togs fram i studien över åtgärdsförslag handlade om 

blåsmaskiner och luftningssystem. Det finns emellertid även några rapporter som berör andra typer 

av åtgärder såsom omrörning och biogas. 

Omrörning är ett område som berörs i litteraturstudien och då främst i Füreder et al (2018). I denna 

rapport visas det på hur användandet av impulsiv omrörning har kunnat resultera i en minskad 

energiförbrukning. Att implementera denna typ av drift skulle vara möjligt i framförallt B- och C-

blocken där det finns många omrörare till skillnad från i bioblock A där luftning används i stor 

uträckning för att få omrörning i bassängen. Denna åtgärd skulle då kunna minska 

energiförbrukningen med uppemot 40 % för omrörarna vilket skulle innebära en minskning med 4,8 

% av den totala energiförbrukningen i biostegen (Füreder et al. 2018). En sådan åtgärd har dessutom 

den fördel att ingen utrustning i biosteget behöver bytas utan endast styrningen behöver anpassas. 

Biogas är något som idag produceras på Kungsängsverket men detta innebär inte att processen 

saknar potential att förbättras. I dag sker biogasproduktionen på Kungsängsverket i två rötkammare 

där slammet från den biologiska reningen bryts ner av mikroorganismer och biogas bildas. Från 

litteraturstudiens analys framgår det att det är möjligt att tillgodogöra sig biogas direkt från den 

biologiska reningen vid en anaerob process (Nowak et al. 2015). Denna mängd biogas är dock 

sannolikt försumbar i förhållande till den produktion som sker i rötningen. Detta innebär att för 

Kungsängsverket är inte detta en lämplig åtgärd för att minska energiförbrukningen. Det kan vara ett 

sätt att kunna öka biogasproduktionen men då syftet med denna studie är att hitta åtgärder för att 

minska energiförbrukningen finns mer effektiva åtgärder att tillgå. 

Genom att optimera styrning av luftning kan mycket energi sparas och utflödet bli renare utan att 

stora kostnader behöver läggas på nya maskiner. I bioblock B och C används PI-reglering och det är 

troligtvis en av anledningarna till att dessa bioblock renar till en förhållandevis låg energikostnad. För 

att ytterligare optimera dessa bioblock hade en mer avancerad metod behövts implementeras. 

Avancerade algoritmer som MPC anses dock inte som det bästa alternativet att implementera på 

Kungsängsverket eftersom de kräver mycket ny kunskap för att uppvisa bra resultat (Sun et al. 2019). 

Ett mer relevant förbättringsområde är relästyrningen som idag sker i bioblock A. Av de tre olika 

bioblocken är A definitivt det minst energieffektiva, se Figur 10 och Figur 11, och en ändring i 

optimeringsteknik kan troligtvis minska energiförbrukningen utan att påverka vattenkvaliteten 

negativt. Det mest optimala hade varit att byta ut relästyrningen till en PI-regulator, som har en 



 

 

 

 

påvisad förbättrad effekt på både energi och rening (Svanberg 2016). Bytet från en relästyrning till en 

PI-regulator hade troligtvis inte blivit en allt för stor omställning för Uppsala Vatten då tekniken 

redan används i de andra två bioblocken. Genom att kombinera detta med att byta ut 

blåsmaskinerna i bioblock A förväntas en minskning i energiförbrukningen på Kungsängsverket.  

Bioblock A är som tidigare nämnt det minst energieffektiva bioblocket och har mer än dubbelt så hög 

energiförbrukning per kg renat kväve jämfört med bioblock B och C. Samtidigt så framgår det tydligt i 

Figur 6 att det flöde som renas i bioblock A skulle kunna renas i bioblock C vid normala flöden. Detta 

skulle minska energiförbrukningen då processen skulle bli mer effektiv eftersom det ineffektiva 

bioblock A stängs ner och bioblock C blir mer energieffektivt då det får flöden närmre dess 

maxkapacitet. Ett problem med detta är att vid extremflöden som kan uppstå vid exempelvis stor 

nederbörd så överstiger flödena biostegets totala kapacitet. Det är även möjligt att 

kapacitetsproblemen kan bli mer frekventa under vissa delar av året då flödet varierar under året. 

Detta är något som tydligt framgår i Figur 5 där variationen framför allt syns på bioblock C:s flöde. Att 

kapaciteten överskrids är inte ett problem ur energiperspektivet men det går ut över kvalitén på det 

renade vattnet.  

Efter studien går det att konstatera att det finns flera bra lösningar för att energieffektivisera 

bioreningssteget. De flesta lösningar riktar sig mot att optimera luftningssystemet vilket också är den 

del som drar mest energi i den biologiska reningen. Val av styrsystem är en bra metod, men även 

åtgärder som att se över omrörningen kan ge effekt. Utifrån ett helhetsperspektiv kan det vara mer 

effektivt att se över bioblock A som helhet då bioblock B och C är mer energieffektiva. 

Energikartläggningen visar att det är block A som är mest ineffektivt, och mer specifikt att 

blåsmaskinerna i bioblock A drar mest energi. Genom att byta blåsmaskinerna till några som är lika 

effektiva som i bioblock C skulle spara mycket energi.  

Framtida studier 

För att utveckla denna studie finns det flera områden som kan förbättras. Utöver att nyckeltalet är 

tillämpbart hade det varit användbart att studera vilka nyckeltal som det samlas in data över för att 

kunna jämföra med andra reningsverk och för att underlätta för benchmarking. Energikartläggningen 

kan ytterligare utvecklas genom noggrannare mätningar av effekter och drifttid för samtliga 

anläggningsdelar. Det hade också varit spännande att närmare undersöka hur luftningssystemet 

fungerar, för att kunna se om energieffektiviserande åtgärder som byte av luftare eller styrsystem 

skulle ha en energibesparande effekt. För framtida studier är det intressant att titta på alternativa 

metoder för det biologiska reningssteget eftersom det kommer ställas högre krav på rening och 

energiförbrukning. Det skulle vara av intresse att undersöka om det finns andra processer än 

konventionell aktiv slam, till exempel MBBR eller MABR, som skulle vara lämpligare att byta till ur ett 

längre tidsperspektiv.  

 

6 Slutsatser 

• Nyckeltalet kWh/kg-N är mest lämpligt för Kungsängsverkets jämförelse mellan 

bioblocken. 



 

 

 

 

• De vanligaste nyckeltalen i Europa är inte nödvändigtvis de bästa för jämförelser med 

Kungsängsverket då skillnader i process och ingående vatten gör en jämförelse 

komplex. Dessutom råder det brist på tillgängliga data för biostegets 

energiförbrukning vid andra reningsverk i Europa. 

• Bioblock A har den minst energieffektiva reningen av de tre bioblocken. Genom att 

byta ut luftningssystemet kan 150 MWh per år sparas. 

• Blåsmaskiner drar mest energi i den biologiska reningen, följt av pumpar och 

omrörare. 
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8 Bilagor 

8.1 Litteraturstudie - Nyckeltal 

Nedan följer fyra tabeller med sökinformation för litteraturstudien som utfördes för att ta reda på 

vilka nyckeltal som används. Först presenteras sökinformationen för den första litteraturstudien och 

sedan följer information om de relevanta artiklarna. Därefter presenteras sökinformationen för den 

andra litteraturstudien, följt av information om de relevanta artiklarna.  

Tabell 8: Sökinformation för litteraturstudie om vilka nyckeltal som används i det biologiska reningssteget hos reningsverk. 

Tabellen presenterar datum för sökning, val av databas, sökord samt hur de kombinerades, och antal träffar för varje 

sökning. 

Datum Databas Sökord Antal träffar 
2021-
04-14 

(Manuell 
sökning) 

miljörapport Kungsängsverket (Manuell sökning) 

2021-
04-15 

(Manuell 
sökning) 

årsredovisning Uppsala 2019 (Manuell sökning) 

2021-
04-16 

Svenskt 
Vatten 

nyckeltal reningsverk 256 

Tabell 9: Information om de lästa artiklarna i form av titel på artikel, författare, utgivningsår, samt anta funna relevanta 

nyckeltal utifrån de avgränsningar som gjordes. 

Titel Författare År Antal 
nyckeltal 

Miljörapport 2019 - 
Kungsängsverket 

Uppsala Vatten 2019 37 

Årsredovisning 2019 - Uppsala 
Vatten 

Uppsala Vatten 2019 12 

Benchmarking och nyckeltal vid 
avloppsreningsverk 

Peter Balmér, VA-strategi 2010 20 

Resultatrapport för VASS 
Reningsverk 2016 

Peter Balmér 2018 6 

Nyckeltal inom VA - en 
introduktion 

Peter Stahre, Jan Adamsson, 
Örjan Eriksson 

2000 99 

Prioriterade nyckeltal för VA-
verksamhet 

Annika MalmGilbert SvenssonMia 
BondelindPeter Balmér 

2018 5 



 

 

 

 

Tabell 10: Sökinformation för litteraturstudien om att ta fram nyckeltal för jämförelse mellan reningsverk i Sverige och 

Europa. Tabellen presenterar datum för sökning, val av databas, sökord samt hur de kombinerades, och antal träffar för 

varje sökning. 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

2021-04-04 Scopus "energy consumption" AND "biological 
treatment" AND wwtp  

8 

2021-04-04 Web of science "energy consumption" AND "biological 
treatment" AND wwtp 

6 

2021-04-05 Svenskt Vatten nyckeltal och avloppsreningsverk 10 

2021-04-04 GEOBASE "energy consumption" AND wwtp) AND 
"biological treatment" 

3 

2021-04-04 GEOBASE (biological treatment) AND wwtp AND 
(performance indicator) 

15 

2021-04-04 GEOBASE ("energy consumption" AND wwtp) 29 

2021-04-04 ScienceDirect energy consumption AND wwtp AND 
"performance indicator" 

177 

Tabell 11: Information om de lästa artiklarna i form av titel på artikel, författare, utgivningsår, samt antal funna nyckeltal 

utifrån de avgränsningar som gjordes. 

Titel Författare År Antal 
nyckeltal 

Structure and indicators of electric 
energy consumption in dairy 
wastewater treatment plant 

Żyłka, R., Karolinczak, B., 
Dąbrowski, W.  

2021 6 

Towards energy neutrality by 
optimising the activated sludge 
process of the WWTP Bochum-

Ölbachtal 

S. T. Marner, D. Schröter and N. 
Jardin 

2016 1 

Opportunities for microbial 
electrochemistry in municipal 

wastewater treatment–an overview 

Modin, O., Gustavsson, D.J.I.  2014 4 

Process using DO and ORP signals 
for biological nitrification and 

denitrification : validation of a food-
processing industry wastewater 

treatment plant on boosting with 
pure oxygen 

Mauret, M., Ferrand, F., Boisdon, 
V., Spérandio, M., Paul, E.  

2001 0 

Extended statistical entropy 
analysis (eSEA) for improving the 

evaluation of Austrian wastewater 
treatment plants 

Sobańtka, A., Rechberger, H.  2013 1 



 

 

 

 

Modeling of Electric Energy 
Consumption during dairy 

Wastewater Treatment Plant 
Operation 

Radosław ̇Zyłka, Wojciech 
D ̨abrowski, Paweł Malinowski, 
Beata Karolinczak 

2020 2 

Resultatrapport för VASS 
Reningsverk 2016 

Peter Balmér  2018 2 

VA-verkens energianvändning 2011  Anders Lingsten, Lingsten Konsult 
AB; Mats Lundkvist, Sweco 
Environment AB och Daniel 
Hellström, Svenskt Vatten 

2013 3 

VA-verkens energianvändning 2008 Anders Lingsten, Lingsten Konsult 
AB; Mats Lundkvist, Sweco 
Environment AB; Daniel 
Hellström, Svenskt Vatten och 
Peter Balmér, VA-strategi AB  

2011 2 

Benchmarking och nyckeltal vid 
avloppsreningsverk  

Peter Balmér, VA-strategi  2010 6 

VA-PLAN 2050  Tage Hägerman, Smedejebackens 
Energi och Vatten, Pär Johansson, 
Åsa Johansson, Jonas Larsson, 
VBB VIAK AB 

2000 1 

Assessing energy performance and 
critical issues of a large wastewater 

treatment plant through full-scale 
data benchmarking 

Maria Rosa di Cicco ; Antonio 
Spagnuolo ; Antonio Masiello ; 
Carmela Vetromile ; Mariano 
Nappa ; Gaetano Corbo ; Carmine 
Lubritto 

2019 5 

Unit Energy Consumption as 
Benchmark to Select Energy 

Positive Retrofitting Strategies for 
Finnish Wastewater Treatment 

Plants (WWTPs): a Case Study of 
Mikkeli WWTP 

Khum Gurung & Walter Z. Tang & 
Mika Sillanpää 

2018 2 

Energy Consumption and Internal 
Distribution in Activated Sludge 

Wastewater Treatment Plants of 
Greece 

Alexandra Siatou, Anthoula 
Manali and Petros Gikas 

2018 2 

Benchmarking of energy 
consumption in municipal 

wastewater treatment plants – a 
survey of over 200 plants in Italy 

M. Vaccari, P. Foladori, S. 
Nembrini and F. Vitali 

2018 3 

Optimization of the wastewater 
treatment plant: From energy 

Sina Borzooei, Giuseppe Campo, 
Alberto Cerutti, Lorenza Meucci, 
Deborah Panepinto, Marco 
Ravina, Vincenzo Riggio, Barbara 

2019 4 



 

 

 

 

saving to environmental impact 
mitigation 

Ruffino, Gerardo Scibilia, 
Mariachiara Zanetti 

Energy performance indicators of 
wastewater treatment: a field study 

with 17 Portuguese plants 

Catarina Silva ; Maria João Rosa 2015 4 

Performance indicators and indices 
of sludge management in urban 

wastewater treatment plants 

C. Silva, J. Saldanha Matos, M. J. 
Rosa 

2016 1 

Sludge digestion instead of aerobic 
stabilisation–a costbenefit analysis 

based on experiences in Germany 

Oliver Gretzschel ; Theo G. 
Schmitt ; Joachim Hansen ; Klaus 
Siekmann ; Jürgen Jakob 

2013 1 

Energy efficiency in Spanish 
wastewater treatment plants: A 

non-radial DEA approach 

F. Hernández-Sancho, M. 
Molinos-Senante, R. Sala-Garrido 

2011 2 

Energy saving in wastewater 
treatment plants: A methodology 

based on common key performance 
indicators for the evaluation of 

plant energy performance, 
classification and benchmarking 

G. Sabia, L. Petta, F. Avolio, E. 
Caporossi 

2020 3 

A data analysis approach to 
evaluate the impact of the capacity 

utilization on the energy 
consumption of wastewater 

treatment plants 

D. Torregrossa, L. Castellet-
Viciano, F. Hernández-Sancho 

2019 1 

Monitoring and diagnosis of energy 
consumption in wastewater 

treatment plants. A state of the art 
and proposals for improvement 

Stefano Longo, Benedetto Mirko 
d’Antoni, Michae lBongards, 
Antonio Chaparro, Andreas 
Cronrath, Francesco Fatone, Juan 
M. Lema, Miguel Mauricio-
Iglesias, Ana Soares, Almudena 
Hospido 

2016 3 

Performance indicators matrix as a 
methodology for energy 

management in municipal water 
services 

Margarida Ribau Teixeira, Paula 
Mendes, Eurico Murta, Luís M. 
Nunes 

2016 1 

A novel energy assessment of urban 
wastewater treatment plants 

S. Di Fraia, N. Massarotti, L. 
Vanoli 

2018 3 

Energy and environmental 
performance of wastewater 

Renan Moreno, Manuela Correia, 
Florinda Martins 

2017 2 



 

 

 

 

treatment plants: A statistical 
approach 

 Multi-Criteria Evaluation of Control 
Strategies for Wastewater 

Treatment Processes 

Eveline I. P. Volcke, Sylvie Gillot 
and Peter A. Vanrolleghem 

2002 2 

 

  



 

 

 

 

Flödesmätningar 

Timmätningarna för vattenflöden i bioblocken har tagits av onlinemätningar kontinuerligt över år 

2020. Generellt sett har timmätningarna fler utliggare än dygnsätningarna, detta var troligtvis på 

grund av kalibreringsfel och att vattenflöden varierade mycket under ett dygn. Från låddiagrammen 

över månadsmätningarna skiljer sig vattenflöden från månad till månad men inga extremvärden som 

skulle tyda på mätfel förekommer i data. Använd data sträcker sig från 2020-01-01 till 2020-12-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Låddiagram över månadsdata på vattenflöden i bioblock A gjorda med dygns-och månadsmätningar 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Låddiagram över månadsdata på vattenflöden i bioblock B gjorda med dygns-och månadsmätningar 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För kväveflöden i de olika bioblocken har månadsdata från tidsperioden 2020–01 till 2020–12 

använts. För kväveflöden i bioblock C fanns dock enbart värden fram till 2020–11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Månadsmedel för kväveflöden ut ur Kungsängsverket i bioblock B 

 

 

 

 

Figur 14 : Låddiagram över månadsdata på vattenflöden i bioblock C gjorda med dygns- och timmätningar 

Figur 15: Månadsmedel för kväveflöden ut ur Kungsängsverket i bioblock A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reningsgraden för tot-N har tagits fram från data från perioden 2020–01 till 2020–12, bortsett från 

bioblock C där data endast fanns fram till 2020–11. Reningsgraden har räknats ut genom att dela 

utgående tot-N med ingående tot-N. 

 

Figur 18: Reningsgraden av Tot-N I bioblock A presenterad i procent (%) 
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Figur 17: Månadsmedel för kväveflöden ut ur Kungsängsverket i bioblock C 



 

 

 

 

Figur 19: Reningsgrader av Tot-N I bioblock B presenterad i procent (%) 

 

Figur 20: Reningsgraden av Tot-N i bioblock C presenterad i procent (%) 

 

8.2  Mätvärden energikartläggning 

Tabell 12: Antal, placering, effekt, drifttid och energiförbrukning för blåsmaskiner. För Bio C presenteras medeleffekten. 

Blåsmaskiner Block Effekt (kW) Drifttid 
h/dygn 

kWh/dygn 

2 st Bio A 53,4 24 1280 

2 st Bio B 83 24 1990 
2 st Bio C 148 24 3560 

 

Tabell 13: Antal, placering, effekt, drifttid och energiförbrukning för slamskrapor, omrörare och pumpar. 

 
    

Slamskrapor  
Block Effekt (kW) 

Drifttid 

h/dygn 
kWh/dygn 

 5 st Bio A 0,18 24 4,32 

 4 st Bio B 0,25 24 6 

 10 st Bio C 0,37 24 8,88 

Omrörare 
Block Effekt (kW) 

Drifttid 

h/dygn 
kWh/dygn 
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22st Bio A 0,18 24 4,32 

93st Bio B 0,25 24 6 

35st Bio C 0,75 24 18 

Pumpar 
Block Effekt (kW) 

Drifttid 

h/dygn 
kWh/dygn 

 6 st Bio A 2 24 48 

 4 st  Bio A 3,1 24 74,4 

 1 st Bio B 0,3 24 7,2 

 1 st Bio B 8,8 24 211,2 

 1 st Bio B 7,5 24 180 

 1 st Bio B 21   0 

 1 st Bio C 0,25 24 6 

 1 st Bio C 2,2 8,4 18,48 

 1 st Bio C 17,5 8,4 147 

 5 st Bio C 0,75 24 18 

 1 st Bio C 8,7   0 

 2 st Bio C 8,8 24 211,2 

 1 st Bio C 17,5 8,4 147 

 3 st Bio C 8,8 24 211,2 

 1 st Bio C 5,9 24 141,6 

 

8.3 Andelar blåsmaskiner Bio A 

Tabell 14: Andel av total drifttid för blåsmaskinerna på bioblock A under 2020. 

Blåsmaskin 1 Blåsmaskin 2 

0,337 0,664 

8.4 Litteraturstudie - Energieffektiviserande åtgärder 

Litteraturstudien delades upp i två delar. En del för sökord på svenska och en för sökord på engelska.  



 

 

 

 

I den svenska delen kombinerades sökorden enligt (åtgärd* OR förbättr* OR effektiviser* OR 

optimer*) AND (energi OR elförbruk* OR energiförbruk*) AND (”biologisk rening” OR ”aktivslam 

process” OR ”aktivt slam” OR aktivslamprocess*). Sökningen genomfördes dels på Uppsala 

Universitets biblioteks databas (13 träffar) samt SLU:s biblioteks databas (8 träffar). Artiklarna 

hämtades och lästes 3 maj 2021. 

 

I den engelska delen kombinerades sökorden enligt (measures AND (”municipal wastewater 

plant”) OR “Wastewater treatment plant”) AND “energy Consumption” OR “power 

consumption”, vilket gav 101 träffar. Samt användes kombinationen (“Power Consumption”) 

AND (“biological treatment” OR “active sludge treatment” OR CAS), vilket gav 52 träffar. 

Sökningen gjordes på Scopus och på Science Direct. Artiklarna hämtades och lästes 3 maj 

2021. 
I tabellen nedan presenteras information om de relevanta artiklarna. 

Tabell 15: Resultatet från litteraturstudien i form av litteratur som matchar sökningarnas avgränsningar. I tabellen 

presenteras titeln på artikel, författare, utgivningsår, samt vad artikeln berör. 

Titel Författare År Typ av åtgärd 

Utvärdering och förbättring av 
syrereglering vid Himmelfjärdsverket 

Elin Åfeldt 2011 Optimering, Luftning 

Förbättring av 
kvävereduktionsprocessen på 
avloppsreningsverket Lucerna under 
WTOS-styrning 

Jonas Wenström 2013 Optimering, Luftning 

Effektivisering av kvävereningen vid 
bioblock A, Kungsängsverket  

Niklas Svanberg 2016 Optimering, Luftning 

Utveckling av en energieffektiv 
luftningsstrategi vid Käppalaverket , 
Lidingö 

Markus Lundgren 2011 Optimering, Luftning 

Optimering av blåsmaskinstyrning på 
Bromma reningsverk 

Moa Wikén 2017 Optimering, Luftning 

Energy consumption reduction in a 
wastewater treatment plant 

Azimi, S. Rocher, V. 2017 Optimering, Luftning, 
Biogas 

Energy consumption of agitators in 
activated sludge tanks 

Füreder, K. Frey, W. 
Kroiss, H & Krampe, 

J 

2018 Optimering, Omrörare 

Ways to optimize the energy balance 
of municipal wastewater systems : 
lessons learned from Austrian 
applications 

Nowak, O. Enderle, P 
& Varbanov, P 

2015 Biogas, nyttjande av 
resurser 



 

 

 

 

Plant-wide optimization of a full-
scale activated sludge plant with 
anaerobic sludge treatment 

Puchongkawarin, C. 
Fitzgerald, S & 
Chachuat, B. 

2015 Optimering, Luftning 

Application and evaluation of energy 
conservation technologies in 
wastewater treatment plants. 

Sun, Y. Lu, M. Sun, Y. 
Chen, Z. Duan, H & 

Liu, D. 

2019 Optimering, Luftning 

8.5 Resultat – Nyckeltal 

Nedan följer två tabeller med resultatet för nyckeltalen som framkom utifrån vardera 

litteraturstudie. Vilket resulterade i 33 samt 22 stycken påfunna nyckeltal.  

I den första tabellen presenteras, i den vänstra kolumnen, alla nyckeltal för jämförelse mellan 

bioblocken. I mitten kolumnen de nyckeltal som exkluderades och i den högra kolumnen de nyckeltal 

som blev kvar.  

I den andra tabellen presenteras, i den vänstra kolumnen, nyckeltalen för jämförelse mellan 

reningsverk som en kvot. I mitten kolumnen står de beskrivna i text och i den högra kolumnen 

presenteras hur ofta nyckeltalet förekom i artiklarna. 

Tabell 16: Påfunna nyckeltal samt exkluderingsprocess  

Nyckeltal och funna 
parametrar  

Exkludering 1  Resultat  

Antal anslutna [st]  Antal anslutna [st]  Energiförbrukning - behandlat 
avloppsvatten [kWh/behandlad 
mängd m3]  

Behandlad 
avloppsvattenmängd [m3/år]  

Behandlad 
avloppsvattenmängd [m3/år]   

Energiförbrukning per 
anläggningsdel [kWh/tid]  

BOD7 [mg/l]  BOD7 [mg/l]  Tot-N [mg/l]  
BOD7-reduktion [%]  BOD7-reduktion [%]    
El-energianvändning 
[GWh/år]  

El-energianvändning 
[GWh/år]  

  

El-energiförbrukning per 
personekvivalent   

[kWh/pe och år]  

El-energiförbrukning per 
personekvivalent   

[kWh/pe och år]  

  

Energieffektivitet 
[kWh/ref.värde kWh]  

Energieffektivitet 
[kWh/ref.värde kWh]  

  

Energiförbrukning 
[kWh/pers.]  

Energiförbrukning 
[kWh/pers.]  

  

Energiförbrukning - behandlat 
avloppsvatten   

[kWh/behandlad mängd m3]  

Energiförbrukning - behandlat 
avloppsvatten   

[kWh/behandlad mängd m3]  

  

Energiförbrukning [kWh/pe]  Energiförbrukning [kWh/pe]    



 

 

 

 

Energiförbrukning per 
anläggningsdel [kWh/pe och 
år]  

Energiförbrukning per 
anläggningsdel [kWh/tid]  

  

Flöde [m3/tid]  Flöde [m3/tid]    
Fosforutsläpp till recipient 
[ton/år]  

Fosforutsläpp till recipient 
[ton/år]  

  

Högvärdig specifik 
biogasanvändning 
”exergivärdet”, dvs. gas + el 
[kWh/pers och år]  

Högvärdig specifik 
biogasanvändning 
”exergivärdet”, dvs. gas + el 
[kWh/pers och år]  

  

NH4-N  NH4-N    
NO2-NO3-N  NO2-NO3-N    
OCP-reduktion  OCP-reduktion    
Personvekvivalenter [pe]  Personvekvivalenter [pe]    
pH  pH    
Reningseffekt [%]  Reningseffekt [%]    
Specifik belastning BOD7 
[g/pe,d]  

Specifik belastning BOD7 
[g/pe,d]  

  

Specifik belastning COD 
[g/pe,d]  

Specifik belastning COD 
[g/pe,d]  

  

Specifik belastning N [g/pe,d]  Specifik belastning N [g/pe,d]    
Specifik belastning N per fysisk 
ansluten person  

Specifik belastning N per fysisk 
ansluten person  

  

Specifik belastning P [g/pe,d]  Specifik belastning P [g/pe,d]    
Specifik belastning P per fysisk 
ansluten person  

Specifik belastning P per fysisk 
ansluten person  

  

Specifik belastning TOC 
[g/pe,d]  

Specifik belastning TOC 
[g/pe,d]  

  

Syrgashalt [mg/l]  Syrgehalt [mg/l]    
TOC [mg/l eller ton/år]  TOC [mg/l]    
Tot-N [mg/l eller ton/år]  Tot-N [mg/l]    
Tot-N-reduktion [%]  Tot-N-reduktion [%]    
Tot-P [mg/l eller ton/år]  Tot-P [mg/l]    
Tot-P-reduktion [%]  Tot-P-reduktion [%]    

Tabell 17: Nyckeltalen uttryckta som en kvot, dess beskrivning i ord, samt i hur många rapporter från litteraturstudien den 

dök upp.   

 Nyckeltal, kvot Beskrivning av nyckeltalet i ord Frekvens 

1 𝑘𝑊ℎ

𝑚3  
Energiförbrukning per behandlad 
vattenmängd 

17 

2 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝐵𝑂𝐷5
 

Energiförbrukning per borttag av 
massa BOD5 

3 

3 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝐶𝑂𝐷
 

Energiförbrukning per borttag av 
massa COD 

10 

4 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝑇𝑁
 

Energiförbrukning per borttag av 
massa totalkväve 

1 



 

 

 

 

5 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝑇𝑃
  Energiförbrukning per borttag av 

massa totalfosfor 
1 

6 𝑘𝑊ℎ

𝑡
 

Energiförbrukning per tid 5 

7 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒 ∙ å𝑟
 

Energiförbrukning per 
personekvivalent och år 

12 

8 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑇𝑆𝑆
 

Energiförbrukning per borttagen 
mängd TSS  

1 

9 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Energiförbrukning för den kumulativa 
luftningen över tid 

1 

10 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Energiförbrukning för den kumulativa 
omrörning över tid 

1 

11 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Energiförbrukning för den kumulativa 
pumpning över tid 

1 

12 𝑘𝑊ℎ

€
 

Industrispecifik energiindikator 
(Industry-specific energy performance 
indicator) 

1 

13 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖

𝑘𝑊ℎ
 

Specifika mängden koldioxidutsläpp 
per energiförbrukning  

1 

14 𝑘𝑊ℎ

𝑡
 

Energikonsumtion för pumpning per 
tid 

1 

15 𝑘𝑊ℎ

𝑡
 

Energikonsumtion för luftning per tid 1 

16 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
 

Energiförbrukning per tillsatt mängd 
NaOH 

1 

17 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝐻2𝑂2
 

Energiförbrukning per producerad 
mängd H2O2 

1 

18 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Elanvändning per ansluten person till 
avloppsreningsverk 

4 

19 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒 ∙ å𝑟
 

Energiförbrukning för luftning per 
personekvivalent och år 

1 

20 𝑘𝑊ℎ

𝑚3  
Elanvändning per debiterad 
vattenmängd 

1 

21 𝑊ℎ

𝑚3 ∙ 𝑙𝑦𝑓𝑡ℎö𝑗𝑑
 

Energiförbrukning för pumpar per 
kubikmeter behandlat vatten och 
lyfthöjd 

1 

22 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒 ∙ ∆𝐻%
 

Energieffektivitet  
 

1 
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det funkat bra. Sofia: Tycker att det verkar bra att turas om.  
 
Projektledaren får hålla i möte i början och slutet av veckan. För att stämma av 
med gruppen och sedan lämna över. Bra att projektledaren hör av sig och 
stämmer av. Förslag om att ha morgonmöte för att stämma av. Hedda vill hellre 
vara mer flexibel med mötestid. Satsar på att ha ett morgonmöte men bestämmer 
nästa mötestid under mötet. 

• Gantt schema 
Görs på mötet i eftermiddag. 15:15 

• Administrativa frågor, dela dokument Latex dela dokument  
Anton: Google docs är smidigast att skriva i samtidigt. Sedan flytta över text till Latex 

eller Word. Erik: Bra att skriva i docs och sedan lägga in i ett annat program. Se hur det 

ska funka. Sofia:  Gillar Latex. Att ha en OneDrive för delade excel filer. Oliver: Har inte 

förstått charmen med Latex men vill gärna lära mig. Ser inga problem med google docs. 

Att ha delade Excel filer vore najs. Hedda: Skriver gärna i något annat först och sen lägger 

in i. Föredrar en drive mapp.  

 

Väntar med att bestämma om vi ska använda Excel eller Matlab tills vi har sett mätdatan.  

Om vi har många Word dokument fungerar det bättre med en OneDrive. Bestämmer att 

börja med en One Drive och skriva i Word, mennär man skriver får man skriva i ett eget 

dokument och sedan klistra in stycken.  

• Dokumentation  
Turas om att skriva protokoll och anteckna under möten. Veckan efter att man är 
projektledare för man vara sekreterare.  

mailto:erik.nilsson.3848@student.uu.se
mailto:Hedda.Bothinhanssen.1554@student.uu.se
mailto:Anton.Lilja.8937@student.uu.se
mailto:oliver.ekesioo.1366@student.uu.se
mailto:sofia.ejderby.5343@student.uu.se


 

 

 

 

 

Fundering till i eftermiddag: Skriva ett kontrakt tillsammans om gemensamma förhållningsregler 

och spelregler? 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sofia Ejderby  

 

 

 

 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 

W-21-89 / A-02 

 

Datum: 2021-04-08 Ersätter 

 Författare: Hedda Bothin 

 

Handledare: Stephan Köhler Rapportnamn: Projektplan 

 

  



 

 

 

 

 

Tid: 11.20 

Plats: zoom 

 

Närvarande: Sofia Ejderby, Hedda Bothin, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Hedda Bothin 

 

 

  



 

 

 

 

 

Beställare: Nicklas Svanberg på Uppsala Vatten 

Handledare: Stephan Köhler 

 

Projektplan, Energikartläggning av biosteg på Kungsängsverket 

 

Frågeställning 

• Vilket/vilka nyckeltal är mest lämplig för jämförelse av energiförbrukning i biologisk 

rening mellan olika reningsverk i Sverige och Europa? 

• Hur mycket energi förbrukar de olika biostegen och diskussion kring vad skillnaden 

är? 

• Hur kan Kungsängsverket minska sin energiförbrukning? 

 

Metod 

Litteraturstudie, analys av mätdata 

 

Omfattning och strategi 

Planen är att göra en förstudie, vad som ska undersökas, där all förkunskap samlas in som bakgrund 

till projektet.  layout för blocken, andra redan befintliga studier som gjorts? 

 

Projektets resultat presenteras i en slutrapport. 

Efter varje utfört arbete fås underlag till den slutliga rapporten.  

 

Tidsplan  

Se gantt-schema 

 

Kommunikation och rapportering 

 

Mailkontakt med Uppsala Vatten sker genom Erik 

Projektgruppens arbete dokumenteras kontinuerligt i rapporter (S,A,P,G,L)  
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 Författare  

Hedda Bothin 

 

Handledare  

Stephan Köhler 

Rapportnamn  

Litteraturmetod 

 

Litteraturmetoden 

Metoden är framtagen utifrån den första frågeställningen 

 

Vilket/vilka nyckeltal är mest lämplig för jämförelse av energiförbrukning i biologisk 

rening? Både för jämförelse mellan olika reningsverk i Sverige/Europa, mellan olika 

bioblock och för jämförelse över tid med hänsyn till reningsgrad och kapacitet.  

 

För att svara på frågeställningen ska en eller flera lämpliga sökfrågor formuleras från vilket 

nyckelord ska identifieras. För att få en sådan bred grund som möjligt ska synonymer för 

orden skrivas ned och inkluderas som nyckelord. Under sökningen ska en förbestämd process 

följas, se informationen nedan samt figur 1, för att arbetet ska vara så konsekvent som 

möjligt. 

 

Sökfrågor:  

Vilka nyckeltal för biologisk rening används idag i reningsverk? 

Vad påverkar reningsgraden och dess kapacitet?  

 



 

 

 

 

Nyckelord: nyckeltal, biologisk rening, reningsverk, reningsgrad, kapacitet, påverar 

• Synonymer: enhet, mät*, biorening, nitrifikation, denitrifikation, avloppshantering, 

grad av rening, effektivitet, ren*, belastningsförmåga, volym, flöde 

• Engelska synonymer: key preformance indicator, unit, measur*, biological purification, 

biostep, removal of nitrogen, waste water plant, wastewater treatment, wwp, water 

treatment facility, capacity, volume, flow 

Under projektets gång kan fler sökfrågor eller sökord tillkomma vilket kommer att presenteras 

i en ny rapport. 

 

Dokumentering: 

I en Excelfil på driven ska följande information dokumenteras för att fungera som en 

sökhistorik för studien. 

 

• Vilken databas som har använts  

• Datum för sökningen  

• Vilka sökord som användes, samt hur de har kombinerats 

• Sorteringsval (relevans eller datum) 

• Hur många träffar som ficks för respektive sökning   

  

 

Avgränsningar: 

• Sortera efter relevans eller datum  

• Sökträffen måste innehålla 150 eller färre artiklar 

• Artikeltypen anses sakna faktagrund 

 

Inkludering och exkludering: 



 

 

 

 

För att snabbare finna relevant information har följande exkluderande och inkluderande 

kriterier satts. Saknad av relevans eller ifall informationen inte berör rätt område har 

exkluderats för att undvika att få med information som inte berör frågeställningen. Ifall det 

finns en språkbarriär ska inte tid läggas på översättning då projektet är planerat att vara 

knapp med tid. Ifall all information inte är tillgänglig ska artikeln exkluderas då den inte längre 

kan kritisk granskas. Om de resterande artiklarna anses ha relevans med avseende på 

frågeställning/sökfråga, tid och artikeltyp ska informationen inkluderas då alla dessa kriterier 

tros ge behövlig information. 

 

      Exkluderas 

• Rubriken/Abstraktet saknar relevans 

• Det finns en språkbarriär 

• Hela artikeln inte är tillgänglig 

• Artikeln rör fel fält/disciplin 

 

      Inkluderas om 

• Relevans till frågeställningen/sökord. 

• Relevans med avseende på tid. 

• Relevans med avseende på typ av artikel. 

 

Kritisk granskning: 

För att undvika omedveten partiskhet ska alla resterande artiklar efter gallring läsas. Utöver 

detta, för att undvika irrelevant information, ska informationen granskas utifrån checklistan 

för kritisk granskning tagits från Skolverket, (Skolverket, 2021). 

• Vem har gjort källa? 

• Varför är källan gjord? 

• Hur ser källan ut? 



 

 

 

 

• Kan informationen fås från andra källor? 

Dessa frågeställningar är till för att undersöka ifall källan är trovärdig, om informationen som 

presenteras av författaren är trovärdig och dess relevans. 

 

Figuren nedan visar en schematisk bild över hur litteraturmetoden kommer att gå till. 

 

Figur 1. Schematisk bild över gallringsprocessen. 

Källor: 

Skolverket, (2021). Guide för källkritik för lärare. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/guide-

for-kallkritik-for-larare#h-Checklistaforkallkritik [2021-04-14] 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/guide-for-kallkritik-for-larare#h-Checklistaforkallkritik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/guide-for-kallkritik-for-larare#h-Checklistaforkallkritik
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Dokumentkod 

W-21-89 / P-01 

Datum: 2021-04-08 Ersätter 

 Författare: Hedda Bothin 

 

Handledare: Stephan Köhler 

 

Rapportnamn: Mötesprotokoll 

 

  



 

 

 

 

Tid: 8.15 

Plats: zoom 

 

Närvarande:  Sofia Ejderby, Hedda Bothin, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö 

   

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 

1)   Meddelanden 

a. Föregående möte: Skapade och skrev under ett gruppkontrakt, prata om 

förväntningar på projektledare, diskuterade administrativa frågor. 

b. Nuvarande möte: gantt-schema, syfte och problemställning, planering och 

strukturering av projektet.  

c. Sofia är projektledare veckan ut och nästa vecka. Hedda är sekreterare veckan ut och 

nästa vecka. 
 

2)   Uppgifter 

Skapa en projektplan, ett gantt-schema, frågor till Uppsala vatten, skapa en PP samt förbereda 

inför presentationen av projektplanen på måndag, 12/4. 

 

3)   Till nästa gång 

- 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Hedda Bothin 

 

Justeras 
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Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 

W-21-89 / P-02 

Datum: 2021-04-08 Ersätter 

 Författare: Hedda Bothin 

 

Handledare: Stephan Köhler Rapportnamn: Grupprapport – uppstartning av projekt  

 

  



 

 

 

 

 

Tid: 10.00 

Plats: zoom 

 

Närvarande: Oliver Ekesiöö, Hedda Bothin, Anton Lilja, Sofia Ejderby, Erik Nilsson 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten  

 

1)   Meddelanden 

      Aktiviteter/projekt för dagen var: 

a. Gantt-schema 

b. Projektplan och tillhörande power point  

c. Diskutera och konkretisera frågeställningar 
 

2)   Lägesrapport 

a. Allt arbete följde enligt planen, aktiviteten avslutades. 

b. Planen ska slutföras på fredag och måndag efter möte med handledare. 

Förhoppningen är att planen ska kunna konkretiseras. 

c. Arbetet följde planen och aktiviteten avslutades. 

d. Ett dokument med frågor inför handläggningen skapades och “avslutades”. 
 

3)   Till nästa gång 

Ett nytt A-gruppmöte planerades in efter handledningstiden. Tanken är att gå igenom det som 

sades under mötet och jobba vidare på befintliga aktiviteter. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Hedda Bothin 
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vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 

W-21-89/ P-03 

Datum: 2021-04-09 Ersätter 

 Författare: Hedda Bothin 

 

Beställare: Niklas Svanberg Rapportnamn: Handläggning 1 

 

Tid: 13.00 

Plats: Microsoft Teams meeting 

 

Närvarande: Niklas Svanberg, Hedda Bothin, Sofia Ejderby, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö 

 

Sammanfattning: 

 

Under handledningen med Niklas gicks det igenom en kort presentation om hur verket fungerar, de 

olika blocken och hur blocken kom till. Utöver detta pratades det om de krav som har ställts på 

Uppsala Vatten. Uppsalas klimatprotokoll vill att Kungsängens reningsverk ska minska sin 

energiförbrukning med 20 % fram till år 2030 jämfört med år 2020. Utöver detta ställdes ytterligare 

några frågor som gruppen hade. 

 

Data finns men ska sammanställas och förväntas bli tillgänglig i slutet av nästa vecka. Utöver detta 

mäts mycket från de olika bassängerna så annan typ av data går att få men studenterna behöver 

fråga specifikt om de värden de vill ha. 

 

En rundtur på Kungsängens reningsverk planerades in torsdag den 15/4 kl. 11.00. Där möjlighet finns 

att ställa ytterligare frågor.  

 

 

  



 

 

 

 

Anteckningar från presentationen 

 

Niklas Svanberg - Processingenjör  

 

Finns Bio block A, B och C, (reningsverket har byggts ut stegvis, A, B och C). Misstankar om att A tar 

mest energi, skapad 1945 – 1957, B 1967 och C 1999.  

Finns tankar att inom 10 års period ska hela reningsverket byggas om.     

 

Rening: 

Mekanisk rening – sållar bort objekt som fastnar i gallret. Resten transporteras till ett sandfång, 

en försedimenteringsbassäng - tar bort kol som blir biogas.  

Biologiska reningen – tar bort kväve och organiskt material med en 2-stegsprocess: nitrifikation 

och denitrifikation. I bassänger utan syre finns omrörare, och med syre används luftare. Totalt 25 000 

m^3/h. Går att effektivisera då det finns gamla luftare och blåsmaskiner men också maskiner från 

2016. Värt att jämföra dessa.  

Kemisk rening - får ut partiklar. Och tillsätter järnklorid för att få bort fosfor. 

 

Uppsala klimatprotokoll:  

Minska energiförbrukning med 20 % fram till 2030 utifrån 2020 års data, får välja enheter med 

data själv (nyckeltal). Svårigheter, strängare krav, högre belastning, mängden vatten ökar, m.m. 

 

Nyckeltal:  

Nyckeltal som nämndes var renat m^3 vatten och energi per borttaget ton kväve. 

 

Kartlägga:  

Hur mycket ströms som dras och vilka maskiner som drar energi.  

 

Övrigt: 

      Viktigt att fråga efter data då det inte går att dela systemet om mer data behövs. 

 



 

 

 

 

      Vi ska finna maskiner som inte är effektiva och förbrukar mycket energi. Därefter ska förbättring 

granskas tillsammans med Niklas.  

 

      Ombygge om 4 år. 

 

 

 

Vid protokollet 

Hedda Bothin  



 

 

 

 

Övriga anteckningar: 

Den energimätning som görs nu, kW, är personalen är onöjda med. Finns mätningar för A och 

B men inte C. Personalen tycker det är oklart vad som visas.  

Idag mäts kWh men det mäts inte kontinuerlig eller ofta. Svårt att veta vilka konsekvenser, 

(förbättring/försämring), ändringar får. 

Påverkande faktorer: Fler påverkande faktorer finns, t.ex. mängden kol. Där mer kol ger 

mindre nitrat (kol effektiviserar).  

Skillnader A, B och C: vatten från olika delar av stan, olika luftare och blåsmaskiner, 

utformning av bassänger, ex. A utan omrörare (ineffektivt) öppet och halvväggar, B öppet och 

C har väggar. 

 

• Frågor till mötet med UVA den 9/4 

Frågor kring uppdraget 

• Vilka vill ni jämföra er med? Alla, liknande eller några specifika? - optimistisk att vi 

lyckas. Lättast att få fram litteraturvärden. Svårt att få tag på enskilda reningsverk.  

 

• Varför är biosteget det mest intressanta? 

 

• Rörande förlag på lösningar ska hänsyn tas till kostnad, rimlighet och påverkan på 

vattenkvalitet? - Ekonomisk rimliga lösningar. Kan vara värt att göra en LCC-

beräkning. Det finns offerter för maskiner som Niklas har. Går att kontakta Niklas 

kollega för andra typer av offerter. 

 

• Vilken data har vi tillgång till, och NÄR? - Miljörapport, flödesritningar. För mer 

specifika data ta och fråga. Blåsmaskiner går alltid på minvarvtal = konstant energi. 

En maskin växlar = mer energi dras. Sammanställning finns över all maskindata = 

kilowatt installerat för varje maskin. Vissa maskiner går året, runt andra inte. Data 

som Niklas har sammanställt kommer att delas i OneDrive mappen i slutet på nästa 

vecka 

 

Tekniska frågor 

• Hur fungerar Kungsängsverket? 

 



 

 

 

 

• Vilka biosteg finns det? - verkningsgrad för de olika blocken? Ja, reningsmässigt. 

Veckovis inkommande värden. Mätvärden på vad som kommer ut från bioblocken. 

Går att se hur mycket syre, slam och luft som finns i bassänger. Hur mycket ämnen, 

fosfor, kväve, som kommer ut. Vilken %-effekt blåsmaskinerna går på. Går att göra 

manuella mätningar för blåsmaskiner.  

 

• Hur fungerar dessa? 

• Ingående vatten, hur påverkas reningsprocessen?  

• Vad speciellt med Uppsalas avloppsvatten. 

• Finns data på verkningsgrad i de olika stegen, hur mäter man detta? 

• Vad förbrukar mest energi, hur mäts det? 

• Luftning, hur styrs den? 

• Pumpar, hur styrs de? 

• Temperatur på vattnet, spillvärme, viktigt? 

• Vilka nyckeltal används idag för att mäta energiförbrukning? 

 

 

Allmänt 

• Vad har du för idéer och tankar, finns det uppenbara “energislukare”. 

• Finns det alternativa mer energisnåla lösningar till biorening i drift? 

 

• Har liknande studier gjorts? - alternativ till luftning? Finns men inte vanligt 

förekommande. 99% använder luftning, det finns olika metoder: bärare, membran = 

rör med hål i som suger upp energi (drar mer energi). Membran är en förväntad 

lösning pga. Ökad vattenmängd i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-21-98 / P-04 

Datum 2021-04-09 Ersätter 

 Författare Hedda Bothin 
 

Handledare Stephan Köhler Rapportnamn Mötesprotokoll 

 
Tid: 15.00 
Plats: zoom 

 
Närvarande: Sofia Ejderby, Hedda Bothin, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö 

 

Sammanfattning 
Mötet startade med ett meddelande från Oliver. 
 

Gruppmötet startades med en genomgång av mötet med Niklas där alla fick säga vad de 
tycker och tänker kring det som tagits upp under mötets gång. En rundtur av verket 

planerades in på torsdag. Det ska även bestämmas hur regelbunden kontakt med Niklas 

gruppen vill ha. 
 

Inplanering av uppgifter för denna vecka och kommande vecka gjordes. 
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Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-21-89 / P-05 

Datum 2021-04-12 Ersätter 

 Författare 
Hedda Bothin 

Handledare Stephan Köhler Rapportnamn Gruppmöte 

 

 
Tid: 8.15 

Plats: zoom 
 
Närvarande: Anton Lilja, Oliver Ekesiöö, Hedda Bothin, Sofia Ejderby, Erik Nilsson 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 

1)   Meddelanden 

Sofia föreslår en dagordning där alla får först säga hur de mår och känner inför projektet. 
För att sedan gå igenom vad som ska göras under dagen. Alla tycker det låter som en bra 

idé. 
 

2)   Uppgifter inför idag 

Uppdatera gantt-schema. 
Uppdatera projektplanen. 
Bli klar med presentationen. 

Skapa ärenden inför förstudien. 

Genomgång av presentationen. 
 

3) Upplägg 

På morgonen uppdateras gantt-schemat och sen projektplanen. Därefter jobbar Hedda 
självständigt och resterande gruppmedlemmar med lämplig syssla. Genomgång av 

presentationen sker efter lunch.  
 

Mötet avslutas. 
 

Vid protokollet 
Hedda Bothin 

 
 

Justeras 

- 
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Dokumentkod 
W-21-89 / P-10 

Datum 

2021-04-15 
Ersätter 

 Författare 
Hedda Bothin 

Beställare: 

Niklas Svanberg 

Rapportnamn 

Handläggning 2 

 

 
Tid: 11.30 

Plats: zoom 

 
Närvarande: Sofia Ejderby, Hedda Bothin, Niklas Svanberg, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver 

Ekesiöö 

 

Sammanfattning 

Nästa möte kommer att hållas fredag den 23/4 kl. 11.00 på den vanliga zoom-länken. Niklas ska 

även få förstudien och läsa igenom den när den är klar. Frågorna blev besvarade och lite nytt 

underlag ska tas fram. 

 

 

 

Vid protokollet 

Hedda Bothin 

 

 

Justeras 
- 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
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Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-21-89 / P-06 

Datum 2021-04-12 Ersätter 

 Författare 
Hedda Bothin och Erik Nilsson 

Handledare 

Stephan Köhler 
Rapportnamn 

Projektplanspresentation  

 

 
Tid: 15.55 

Plats: zoom 
 
Närvarande: Hedda Bothin, Erik Nilsson, Sofia Ejderby, Oliver Ekesiöö, Anton Lilja 

 

Sammanfattning 

Presentationen verkade gå bättre än förväntan. Det gavs positiv feedback angående 
frågeställningarna. Det uppmuntrades att lägga vikt vid utveckling av metoden, speciellt 

analysering av data och tidigt bestämma vilken data som ska analyseras. 
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Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-21-89/ P-07 

Datum 2021-04-13 Ersätter 

 Författare 
Hedda Bothin 

Handledare 

Stephan Köhler 
Rapportnamn 

Gruppmöte 

 

 
Tid: 10.15 
Plats: zoom 
 
Närvarande: Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö, Sofia Ejderby, Anton Lilja, Hedda Bothin 

 

Sammanfattning 

En genomgång av förstudien och litteraturmetoden gjordes där feedback gavs. Lite ändring 
ska göras och överlag är projektet på god väg. 
 

   

 



 

 

 

 

 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-21-89/ P-08 

Datum 

2021-04-14 
Ersätter 

 Författare 
Hedda Bothin 

Handledare 

Stephan Köhler 
Rapportnamn 

Projektmöte 

 

 
Tid: 15.15 
Plats: zoom 
 
Närvarande: Anton Lilja, Oliver Ekesiöö, Hedda Bothin, Erik Nilsson, Sofia Ejderby 
 

Sammanfattning 

Arbetet går framåt och följer gantt-schemat. De personer som känner sig klara med sitt 
arbete har fått nya uppgifter och de andra gruppmedlemmarna fortsätter med sitt. 
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Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-21-89 / P-09 

Datum 

2021-04-15 
Ersätter 

 Författare 
Hedda Bothin 

Handledare 

Stephan Köhler 
Rapportnamn 

Projektgruppsmöte 

 

 
Tid: 10.15 

Plats: zoom 

 
Närvarande: Anton Lilja, Oliver Ekesiöö, Sofia Ejderby, Erik Nilsson, Hedda Bothin 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

1)   Lägesrapport 

• Anton har fixat namnen på rapporterna och sorterat upp i den gemensamma driven. 

Projektgruppsmötena hade fått bokstaven A men det kändes bättre att de har 

bokstaven P.  

• Oliver och Hedda har suttit tillsammans och kollat igenom miljörapporter för att finna 

gemensamma nyckeltal och för att få inspiration till att jämföra de olika bioblocken. 

Oliver har även skrivit in sin del i förstudien. Hedda har inte gjort det utan valt att 

avvakta tills hon fått svar på några frågor från bland annat Niklas. 

• Sofia har läst studier om energieffektivisering. Där studien hade kollat på styrningen 

eller pumpar. 

• Erik har läst studier om alternativa reningssätt vilket på en kunskapsnivå är extremt 

grundligt och sållning behövs.  

 
2)   Ärenden för dag 

      En snabb genomgång av frågor inför mötet med Niklas kl. 11.30 gjordes där fler 
frågeställningar tillkom. Samt en lite diskussion om nyckeltal. 

       

3)   Till nästa gång 

Kolla ifall Niklas vill läsa förstudien. Om de är fallet ska förstudien skickas på onsdag. 
Föreslå ett möte med Niklas i slutet av nästa vecka, torsdag eller fredag. Stephan får 
förstudien från studium.  

 

 
Vid protokollet 
Hedda Bothin 
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Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-21-89 / P-10 

Datum 

2021-04-15 
Ersätter 

 Författare 
Hedda Bothin 

Beställare: 

Niklas Svanberg 

Rapportnamn 

Handläggning 2 

 

 
Tid: 11.30 

Plats: zoom 

 
Närvarande: Sofia Ejderby, Hedda Bothin, Niklas Svanberg, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver 

Ekesiöö 

 

Sammanfattning 

Nästa möte kommer att hållas fredag den 23/4 kl. 11.00 på den vanliga zoom-länken. Niklas 

ska även få förstudien och läsa igenom den när den är klar. Frågorna blev besvarade och lite 

nytt underlag ska tas fram. 

 

 

 

Vid protokollet 

Hedda Bothin 

 

 

Justeras 
- 
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 Författare 
Hedda Bothin 

Handledare 

Stephan Köhler 
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Grupprapport 

 

 
Tid: 15.00 

Plats: zoom 

 
Närvarande: Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö, Anton Lilja, Hedda Bothin, Sofia Ejderby 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 

1)   Lägesrapport 
Sofia tycker det går bättre och bättre att komma in i arbetssättet. 
Erik tycker samma, lite jobbigt att läsa rapporter men det går bra. 

Anton tycker veckan som helhet har gått bra men idag lite segare men att det går framåt. 

Oliver tycker veckan har varit svår. Han har försökt skaffa en bredare kunskap för nyckeltal 
och är speciellt inne på exorgi. 

Hedda tycker det har gått bra, att hon har börjat komma in i ett arbetssätt som funkar för 
henne.  
 

2)  Ärenden  

Förstudien börjar bli klar. Vissa anpassningar gjordes under mötet där underrubriker togs 
bort. Erik har skrivit om “övriga tekniker” och ska lägga in det i förstudien. Sofia ska lägga in 
sin text om “luftning”, Anton ska lägga in text under “omrörning”. Hedda ska skriva 

“sammanfattningen”. 
Sofia uppmuntrar alla till att skriva i sin projektdagbok och ladda upp till studentportalen. 
Ny projektledare har valts till Erik och Sofia är sekreterare. 
 

3)  Till nästa gång 

Nya ärenden ska fastställas på måndag morgon, kl. 9.15, på mötet.  

Förstudien ska bli klar på måndag så tids fås till korrekturläsning och sammanfattning. 
Rekommendationer ska gås igenom på måndag. 

 

 
Vid protokollet 

Hedda Bothin 
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  Författare  

Sofia Ejderby  

Handledare  

Stephan Köhler  

Rapportnamn  

Projektgruppsmöte  

  

  

Tid: 15.15  

Plats: zoom  

  

Närvarande: Anton Lilja, Oliver Ekesiöö, Sofia Ejderby, Erik Nilsson, Hedda Bothin  

  

Projektgruppsmöte 

Gruppen går en kort runda och hör hur det gått för alla att jobba under dagen.  Det 

verkar ha gått bra för de flesta. Bestämmer att gemensamt gå igenom förstudien 

och de kommentarer som dykt upp. 

Det bestäms att nästa möte hålls 10:15 imorgon och till dess ska alla läsa sina 

kommentarer och fixa till sin del av förstudien 

  

  

Vid protokollet  

Sofia Ejderby 
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Datum   

2021-04-21 

Ersätter   

    Författare   

Sofia Ejderby   

Handledare Stephan Köhler   Rapportnamn   

Projektgruppsmöte 

 

 

Tid: 13:15  

Plats: Zoom  

Närvarande: Sofia Ejderby, Hedda Bothin, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö, 

Vi har fått snabba svar på våra frågor från Nicklas, vilket är väldigt bra. 

Runda med vad jobbar med just nu. Anton: arbetar med data och gjort diagram för omrörare och 

pumpar. Erik: Jobbar också med data och sammanställt i excel filer.  Oliver: Sammanställt olika 

nyckeltal som kan användas. Hedda: Gjort en litteraturstudie över nyckeltal. Sofia: Börjat med en 

litteraturstudie över energikartläggning. Diskussioner om en del frågor mellan grupperna.  

Hur vi ska skriva med rapporter för det fortsatta arbetet? Gruppen beslutar att skriva L-rapporter för 

delarbeten som görs och en G-rapport förrespektive frågeställning. En S-rapport skapas också och 

där kan man också lägga in text. Sofia tar på sig att skapa en ram för S-rapporten.  

Klockan 14 ska vi ha möte med vår handledare Stephan. Fråga till Stephan, kan vi ta delar av 

förstudien direkt till vår slutrapport?  
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Tid: 11:00  

Plats: Zoom  

Närvarande: Sofia Ejderby, Hedda Bothin, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö, Nicklas 
Svanberg  

Projektgruppsmöte med handledare 

Stephan undrar hur det har gått för oss med arbetet.  Gruppen tycker det känns som det gått bra 

med projektarbetet. Förstudien skickade vi in igår så det känns bra. Nicklas på Uppsala Vatten är med 

och svarar snabbt på mail. 

Stephan undrar om vi börjat kolla på liknande studier och litteratur för liknande avloppsreningsverk 

för att se vad som gjorts och för att ha siffror att jämföra med.  Sofia har börjat kolla på det. 

Nyckeltals gruppen kollar mer på nyckeltal specifikt men har också kollat litteratur.  

Anton visar lite på vad vi gjort för diagram. Stephan tipsar om att vi kan skicka med Excelfiler som går 

att använda igen. Till exempel med en flik som kopplar ihop flera flikar så att man kan testa med olika 

parametrar och välja vad man vill titta på. Då kan man testa vad som händer om man byter ut tex en 

pump. Ett tips var också att man kan definiera en variabel i Excel.  

En fråga som Stephan har är om vi tittat på temperatur och temperaturens inverkan på 

energiförbrukning? Är det något som kan vara intressant att kolla vidare på för att studera 

energiförbrukning? På samma sätt kan det också vara intressant att kolla på luftning och se hur den 

påverkar.  

Projektgruppen undrar om det går bra att kopiera och använda text direkt från förstudien i 

slutrapporten. Det går bra men man ska se till att inte ha för mycket text med.  



 

 

 

 

Hur går det att skriva tillsammans? Det har funkat bra, vi har kommenterat varandras texter. Det är 

inte snyggt om det syns tydligt att olika personer skrivit olika delar i texten. Stephan tipsar om att 

skriva en lista med definitioner i början av texten för att slippa upprepningar i texten.  

Stephan hör av sig med feedback på förstudien när han läst den. 

 

Vid protokollet 

Sofia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp   

Dokumenttyp   

 P-rapport   

Dokumentkod   

W-21-89 / P-15 

   

Datum   

2021-04-23 

Ersätter   

    Författare   

Sofia Ejderby   

Handledare Stephan Köhler   Rapportnamn   

Möte med uppdragsgivare 

Tid: 11:00   

Plats: Zoom   

Närvarande: Sofia Ejderby, Hedda Bothin, Anton Lilja, Erik Nilsson, Oliver Ekesiöö, Nicklas 
Svanberg   

Projektgruppsmöte med Nicklas Svanberg  

Projektgruppen tackar för kommentarer på vår förstudie, det var trevligt.  

Värmer ni bassängerna? Nej. Men temperaturen spelar stor roll för processen.  
Ger maskinerna någon värme till vattnet? Blåsmaskinsluften ger lite värme, den ger 10 grader per 
meters mottryck. Detta ger 35 grader från luften för bassängen med 3 m djup. För att värma allt 
vatten 1 grad skulle det gå åt väldigt mycket energi och det är inte rimligt. På vintern fungerar 
denitrifikation mycket sämre eftersom det är kallt. För att kompensera för temperaturen har man en 
högre slamhalt. En högre slamhalt kompenserar för en långsammare process.  

Rengöring och kalibrering av instrument är också väldigt viktigt. Ammonium är sämre att släppa ut till 
Fyrisån för att det krävs syre från Fyrisån för att omvandla ammonium till nitrat. Till exempel, Mätare 
kalibrerades i fredags, trodde utsläppet var under ett men sen visade det på 7 efter kalibrering. 
Samma grej med vår data, efter en rengöring kan man se till exempel dippar i datan.  

Om BOD7 är vid 3, och om det är under detektionsgräns så sätts värdet till noll. Hur mäts BOD? Ingen 
aning. Det tar sju dagar att mäta. Bakterier som äter i sju dagar och sen mäts viktförändring. Vet inte 
hur det funkar. BOD är biologisk nedbrytbart material.  

Anton visar diagram och har frågor om pumpar. Tömningspumpar körs max 80 h per år. Små 
slampumpar som har en väldigt låg effekt. Slamskrapor går dygnet runt, Nicklas ska gå ut och kollar 
märkning för effekt. Nicklas kan kolla installerad effekt.  

För våra beräkningar och data som vi presenterar blir det en grov uppskattning. Nicklas håller med 
om att det är svårt och att man får göra en grov uppskattning. Vi får ta den data vi har och använda 



 

 

 

 

medelvärden, sen får vi avrunda och köra på jämna siffror. Det är bristfälliga data och det ska framför 
allt ge en fingervisning.  

Om temperaturen höjs en grad har det någon effekt på reningen, är det positivt för att det blir 
varmare på vintern? Om det blir varmare tar man ut mer slam Från det görs mer biogas. 
Avloppsvattnet blir varmare? Mer toaspolning ger kallare vatten och dusch varmare. Så användandet 
hemma är det som ger temperaturen. Vattnet som skickas från vattenverket är tio grader men när 
det kommer till avloppsreningsverket är det varmare.  

Vi har sett att BOD använts mycket är det relevant även i framtiden? Även i framtiden blir det nog 
någon typ av aktivt slam process. De alternativ man tittat på är också former av Aktivt slam process.   
MBBR använder slam på bärarmaterial och MBR aktivt slam på membran. I norra Sverige finns inga 
krav på utsläppt kväve och då tittar man mer på BOD. Kungsängsverket har hårdare krav på kväve, så 
det är där man är mest intresserad av att kolla på.  

Tips på rapporter för att koll mer på nyckeltal är rapport 2011–15 och 2008-01 från Svenskt Vatten 
Utveckling.  

Vill du ha endast ett nyckeltal? Nej, kom gärna med förslag. Det som är mest intressant att kunna 
jämföra över tid. Det man kommer gör är att bygga om till MBR eller MBBR för att få bort mer kväve, 
som är den begränsande faktorn.  

Vid protokollet  

Sofia    
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Plats: Zoom 

Tid: 09.15-09.40 

Medverkande: Erik, Anton, Hedda, Sofia, Oliver 

Mötet börjar med att alla sammanställer vad som utförts föregående vecka och vad som ska göras 

under kommande vecka. Den delen av gruppen som har hand om energianvändningen kom överens 

om att sammanställa en diskussion till frågeställningen. Planering av mittredovisningen påbörjas, 

Anton lägger in resultat och Anton och Hedda ansvarar för presentationen.  

Plan för dagen: Nyckeltalsgruppen skriver klart sin G-rapport (G-03) och Energikartläggningsgruppen 

påbörjar sin (G-02).  

Nästa möte - Innan presentationen på onsdag 28/4. 
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Plats: Zoom 

Tid: 10.15- 11.30 

Medverkande: Anton, Erik, Hedda, Oliver, Sofia 

Diskussion kring personekvivalenter:  

Hedda och Oliver har tagit fram en egen version av personekvivalentsenhet, involverande BOD7 och 

kväve. Anton tar fram ett personekvivalentvärde från våra BOD7 värden.  

Förberedelse och genomgång av presentation av Anton och Hedda. 

Presentationen gick bra! Metod för åtgärdsförslag kanske borde inkluderas i presentation även fast 

vi inte har påbörjat den frågeställningen. Ytterligare förslag på förbättringar: 

Oklarheter om fördelar/nackdelar på nyckeltalen - förtydligas 

Oklarhet om varför energiåtgången har minskat över tid - ersätts med utförliga sliders om metoden. 

Fortfarande en viss osäkerhet kring hur den sista frågeställningen ska behandlas, diskussion med 

handledare efter redovisning förväntas klara upp osäkerheterna. 

Nyckeltalsgruppen får mer tid att fortsätta med nyckeltal för att få fram ett bra jämförbart och 

energikartläggningsgruppen påbörjar åtgärdsförslag. 
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Tid: 13.50 - 14.30 

Plats: Zoom 

Medverkande: Anton, Erik, Hedda, Oliver, Sofia 

Feedback 

Vi ligger bra till i projektet! 

Sållning av nyckeltal: viktigt att den presenteras i metoddelen, sållningen ska gå att upprepas enbart 

från metoden. 

Granskning av nyckeltal: Beskriv hur granskningen görs, hur analyseras informationen? Vilken typ av 

analys behöver vi göra på data för att bekräfta att det är ett bra nyckeltal? 

Nyckeltal från Kungsängsverket: 

- Anpassa kurva till nyckeltalen och se om det finns någon signifikant trend under 

mätperioden. 

- Linjär regression lättast för att se en tydlig trend. 

- Hur beskriver vi osäkerheten i vår data? 

- Går det kanske att kombinera våra nyckeltal? 

- Borde göra det lättare att se skillnader mellan blocken. 

Energikartläggning 

- Hur datat är uppmätt/framtagna? 

- Viktigt att det framgår om det är skillnad om hur data har erhållits mellan blocken. 

- Bra att ha med formler på hur vi har räknat fram data. 

Åtgärdsförslag 

- Begränsningar? Kostnader, Delsteg, Reningsgrad, Energiåtgång, LCC? 

- Vart ger åtgärder störst effekt? 

- Testa att bygga fram en metod, funkar inte det: gör en diskussion. 

- Försök få med det resultatet: stort plus 

- Värderingstabell som metod? 
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Tid: 14.30 -  

Plats: Zoom 

Medverkande: Anton, Erik, Hedda, Oliver, Sofia 

Möte efter presentationen med diskussion om hur arbetet ska fortsätta. 

Försöka att integrera nyckeltal- och energikartläggningsgruppen. 

- Mer frekvent kommunikation så energikartläggningsgruppen är medvetna om vilka nyckeltal 

som är relevanta. 

- Energikartläggningsgruppen implementerar de relevanta nyckeltalen i sin 

energikartläggning.  

- Båda grupperna ska läsa varandras G-rapporter för att få en större förståelse över hela 

arbetet. 

- Fler kortare gruppmöten 

 

Felaktigheter/oklarheter med vår indata 

- Data mäts inte frekvent (utloppsdata 3 gånger i månaden) 

- Maskindata har utgått från att maskinerna arbetar på sin märkeffekt, vilket dem troligtvis 

inte gör då vissa av dem är uppemot 20 år gamla. 

- Ingående vatten kan ha blivit “skitigare” så reningsgraden behöver inte nödvändigtvis vara 

bättre nu än för några år sedan. 

 

Genomgång om hur nyckeltalen har tagits fram. 

Bra slutprodukt, kanske förtydliga metoddelen. 

 

Diskussion om vilket nyckeltal som är mest relevant. 

- Bra med historisk bakgrund inom nyckeltalet, stärker vissa antaganden. Kan dock vara svårt 

att specificera begräsningar. 

- Kanske införa kriterier för nyckeltal 
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Möte inför ny vecka 

Förslag på dagordning: 

• Rundan 

o Hur var helgen? Nämn en sak du gjorde 

o Vet du vad du har för arbetsuppgifter nu? 

• Har sofia fått svar från Cecilia ang. minilitterarustudie? 

• Kolla på Gannt- schema och resonera lite tillsammans 

• Övrigt? 

• Verkställ! 

Bra helg, över lag vet folk vad dom ska göra. 

Svar från Cecilia, vi hade uppfattat uppgiften rätt med att man inte behöver ett systematiskt urval 

för litteraturstudien.  

Gannt-schemat, ser bra ut för nyckeltalgruppen. Energikartläggningen ser till att följa 

energikartläggnigen. Minilitteraturstudien klar imorgon. Sofia ledig, torsdag fm. 

Diskussion kring rättning av förstudien, ska bli klar under veckan, alla har ansvaret för sin del och 

kollar på Nicklas och Stephans kommentarer.  

Möte för att starta upp lösningsförslag 8.15.  
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Tid: 08.15 -10.10 
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Uppstart för sista frågeställningen 

Litteraturmetod används för att hitta åtgärdsförslag. Detta används sedan i samverkan med 

resultatet från energikartläggningen för att kunna presentera bra förslag. 

Metoden utformas av energikartläggningsgruppen men respons ges från nyckeltalsgruppen. 

  

Metod 

Med vilka åtgärder kan Kungsängsverket minska sin energiförbrukning i biosteget och är det 

kostnadseffektivt?  

 

Vilka åtgärder kan minska energiförbrukningen inom bioreningsteget på Kungsängsverket? 

Sökord: åtgärder, minska, energiförbrukningen, bioreningssteget 

Keywords: measures, decrease, energy consumption, biological treatment 

Synonymer: reduce, diminish, energy reduction, energy efficiency, power reduction, power 

efficiency, power consumption, active sludge treatment, CAS,  

förbättringar, effektivisering, optimering, energieffektivisering, energioptimering, elförbrukning, 

aktivslam process, aktivt slam, aktivslamprocessen,  

Sökmening: (åtgärd* OR förbättr* OR effektiviser* OR optimer*) AND (energi OR elförbruk* OR 

energiförbruk*) AND (”biologisk rening” OR ”aktivslam process” OR ”aktivt slam” OR 

aktivslamprocess*) 

(measures OR reduc* OR diminish OR efficiency OR consumption) AND ( energy OR power OR 

electricity) AND (“biological treatment” OR “active sludge treatment” OR CAS) 
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Tid: 16.15 – 16:50 
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Medverkande: Anton, Erik, Hedda, Oliver, Sofia 

Stephans mail 

Maila Cecilia och höra vad hon egentligen menar kring vår metod i förstudien, Hedda mailar Cecilia.  

Nyckeltalsgruppen 

Oliver presenterar den omarbetade metoden. Vi kom överens om hur metoden ska delas upp över 

andra delar av rapporten såsom syfte och bakgrund. 

9.15 ska den nya metoden vara klar. 

Sofia kan hjälpa till med nyckeltalsarbetet.  

 

Möte med Stephan 

11 maj, skicka G-rapport om energikartlägging. 
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Tid: 09:15-10:30 
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Morgonmöte 

Nyckeltalsgruppen klar med metod, går igenom den med gruppen. Sofia redovisar sina tankar och 

kommentarer. Samtal om olika delar av G-05.  

Metoden ska fokusera på nyckeltalen från litteraturmetoden för att sedan göra en analys på dessa 

för att kunna få fram en del relevanta nyckeltal. Sofia och Oliver skriver om metod, Hedda kikar på 

teori.  

Rast 15 min 

Heddas tankar: Svar från Cecilia angående förstudien, vi ska åtgärda Stephans kommentarer och 

skicka in den igen. G-rapporter behålls tillsvidare. Författarnamn sorteras efter efternamn.  
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Tid: 16.15- 

Plats: Zoom 

Medverkande: Anton, Erik, Hedda, Oliver, Sofia 

Avstämmningsmöte 

Börjar med runda, hur det är med folk.  

Sofia har börjat sätta ihop S-rapporten.  

Hedda skriver bakgrund och teori till nyckeltalsdelen.  

Anton, skriver om biogas i biosteget. 

Oliver, glad över att något lokalt fotbollslag vunnit. Sållar ur litteraturstudien. Vill diskutera. 

Erik, läst rapporter inom luftning. Fått ner mycket text.  

 

Oliver visar sitt arbete. 

 

Kollar på slutrapporten, sofia visar hur hon byggt upp strukturen.  

Tidsplanen diskuteras, nyckeltalsgrupen g-rapport klar innan måndag för att kunna knyta ihop S-

rapporten. Detsamma gäller g-rapporten för åtgärdsförslag.  
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Tid: 14.15-15.05 
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Veckoavslutning 

Runda kring läget, PI-reglering på B och C. 

 

Diskussion kring nyckeltalen,  

Saker att ta upp i rapport: BOD & kväve, åtgärder på annat än luftning, motorer mm.  

 

Val av projektledare till nästa vecka: Hedda 

Oliver tar över sekreterare.  

 

Möte måndag 9.15 
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Tid: 9:15 
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Morgonmöte 

• Börja med runda 

• Alla sa att det var bra. Erik visste vad han skulle göra. Anton kände sig osäker. Kändes bra att ha 

möte. 

• Prat om förstudien. Nästan alla har fixat sina kommentarer. Vissa personer upplever att 

kommentarer var lite konstiga och har struntat i vissa. Hedda kollar igenom och skickar in. 

• Möte med Stephan? Hedda mailar om att få möte efter att första utkast av slutrapporten ska in. 

• Prat om slutrapport. 

o Sofia tycker det ser bra ut. Tycker att vi bör prata igenom diskussionen och dela upp 

arbetet så att vi inte skriver samma sak.  

o BOD_5 i nyckeltal vs BOD_7 i energikartläggning. Ska tas upp i bakgrund. Och sedan 

återkoppla till Resultat. 

o Hedda: Lägga till del i diskussion om litteraturstudien. 

o Anton: Borde ha med diskussion om felkällor. Står redan en del. 

o Det skrivs in kommentarer i S-rapporten om vad vi ska göra. 

o Hur samverkade nyckeltalsgruppen med energikartläggningsgruppen angående val av 

Nyckeltal. Diskussion förs. 

§ För energikartläggning. Ha med val av nyckeltal för energikartläggning. 

§ Skriva om för- och nackdelar om olika nyckeltal för nyckeltalsgruppen i 

diskussion. 

o Diskussion angående hur väl de olika maskinerna presterar i bioblocken. Hedda: Är det 

värt att ha med en sådan del i rapporten? Anton: Det finns ont om data för sånt. 

o Under rubriken ”Diskussion” läggs till några rubriker som vi ska skriva om. 

o Bilagor i S-rapport. Lägg till del för blåsmakiner. 

o Skriv kommentarer i S-rapporten om du skriver om något så att ingen annan skriver om 

det. 
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• Vi pratade om hur det går.  

• Diskussion om slutsats 

o Förslag: Skriva slutsats i punktform 

o Den behöver inte vara perfekt. 
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• Till imorn 

o Alla fixar sina kommentarer 

o Diskussionen ska blir klar 

o I slutsats. Skriv punktlista som besvarar frågeställningen. Det man kommer fram till i 

diskussionen. 
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• Erik lämnar in första utkast på Canvas och mailar den till Niklas och till Stephan 
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• Nästa möte 8:15 på måndag nästa vecka! 



 

 

 

 

  

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp  

Dokumenttyp  

 P-rapport  

Dokumentkod  

W-21-89 P-29  

Datum  

2021-05-17  

Ersätter  

   Författare  

Hedda Bothin 

Handledare  

Stephan Köhler  

Rapportnamn  

Gruppmöte  

  

Tid: 08.15 

 

Plats: Zoom  

 

Medverkande: Anton, Erik, Hedda, Oliver, Sofia  

 

Agenda för dagen 
 
Uppdelning inför redovisning.  

      Gruppen bestämde sig för att göra en namndragning/lottning online. 
 

Hedda Oliver 

Erik Sofia 
Anton  

 
Möte med Niklas idag vid 13.00. 

Frågor till Niklas 
1. Fina bilder  
2. Är det något Niklas tycker vi kan utveckla eller vill att vi utvecklar? 

3. Skulle det vara möjligt att utnyttja C-blocket mer? Ifall vissa maskiner går på en viss effekt 
hela tiden är det inte mer effektivt att använda C-blocket till sin ”fulla kapacitet"? 

 
Ärenden inför dagen 

En ny S02-rapport ska göras. Alla ska läsa igenom rapporten och granska utifrån de punkter som 
togs upp på föregående möte, P28. 
Oliver antecknar under mötet med Niklas. 

Anton tänker börja sätta ihop en Power Point presentationen den 27:e. 
 

Ett gruppmöte bokades in preliminärt efter mötet med Niklas.  
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• Relästyrning till PI-reglering. Vet inte varför det aldrig byttes. 

• C-blocket kan maxas och det görs vid högflöden (om man tittar peak-flöden ser man att C-

blocket maxar) 

• Svårt att säga hur mkt som kommer in från dagvatten. Vid mkt regn kommer det in mer än 50 % 

mer vatten. Det syns alltså tydligt vid regn. Tyder på inläckage. På hela året är det lite inläckage 

men vi regn är det mycket inläckage. 

• Högre konc på avloppsvattnet 

o Längre uppehållstid vilket är bra. Men visserligen lättare att rena utspätt vatten. 

• Niklas ska läsa rapporten och återkomma. 
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tekniska delar som ingår, så som luftare och omrörare, undersöks.  
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9 Bakgrund 

9.1 Syfte 

Syftet med projektet är att kunna besvara tre centrala frågeställningar rörande Kungsängsverket i 

Uppsalas energiförbrukning.  

 

Följande frågeställningar ska besvaras i projektet: 

 

4. Vilket/vilka nyckeltal är mest lämplig för jämförelse av energiförbrukning i 

biologisk rening? Både för jämförelse mellan olika reningsverk i Sverige/Europa, 

mellan olika bioblock och för jämförelse över tid med hänsyn till reningsgrad och 

kapacitet.  

5. Hur mycket energi förbrukar de olika biostegen och diskussion kring vad orsaken 

för dessa skillnader är? 

6. Med vilka åtgärder kan Kungsängsverket minska sin energiförbrukning i 

biosteget och är det kostnadseffektivt?  

 

9.2 Mål 

Det huvudsakliga målet med projektet är att kunna hjälpa Uppsala Vatten att nå sitt mål om att 

minska sin energiförbrukning med 20% till år 2030 räknat från 2020, samt att ta fram ett eller fler 

lämpliga nyckeltal för att mäta energiförbrukningen.  

 

9.3 Intressenter 

Inom projektet så finns flera intressenter. Den tydligaste är projektgruppen som vill fördjupa sig i 

ämnet och kunna bidra till att hitta kostnads- och energieffektiva lösningar för Uppsala Vatten. På så 

vis kan även projektgruppen vara med och minska verksamhetens klimatpåverkan. Uppsala Vatten är 

också en intressent då resultatet av projektet kan användas i deras verksamhet för att nå miljömål 

och minska energikostnader. Andra intressenter inom projektet är Uppsala universitet (UU) där 

kursen som projekt görs inom hålls och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bidrar med stöd och 

handledare till projektet. 



 

 

 

 

10 Undersökning 

10.1 Nyckeltal 

”nyckeltal är kvoten mellan en viss kvantitativ beskrivning av verksamheten och något den kan 

relateras till…” skrevs det i Nyckeltal inom VA - en introduktion (Aqua-Tech Consult et al., 2000) även 

om citatet har några år på nacken är beskrivningen relevant även idag. Ett nyckeltal används för att 

enkelt granska en verksamhet eller i detta fall en reningsprocess. När det gäller att ta fram nyckeltal 

finns det vissa aspekter att ha i åtanke. Dessa är att nyckeltalet ska vara definierat, mätbart, 

kontrollerbart och lättförståeligt (Aqua-Tech Consult et al., 2000). 

 

För att hitta lämpliga nyckeltal för jämförelse inom reningsverket och mellan verk både i Sverige och 

Europa har en undersökning gjorts över vilka nyckeltal som används idag. För denna undersökning 

har rapporter som årsredovisning, miljörapporter, relevant forskning granskats. Övergripande i detta 

stadie framgår det att flera nyckeltal har använts för att bedöma reningsprocesser och verk. Varav 

vissa kan vara av mindre relevans för denna studie, exempelvis kundtillfredsställelse. Nyckeltal som 

har förekommit när det skrivs om verket som helhet har varit energiförbrukning över tid, behandlad 

avloppsvattenmängd över tid, personekvivalenter, för att nämna några. Medan nyckeltal som 

förekommit angående det biologiska reningssteget har varit, bland annat, elanvändning, luftflöde 

och effektivitet.   

 

10.2 Kungsängsverket 

Beläget i sydöstra Uppsala ligger stadens största reningsverk Kungsängsverket som ansvarar för 

större delen av avloppshanteringen från invånare och industrier i Uppsala.  

Kungsängsverket sattes i bruk redan på 1940-talet och bestod då av en sedimenteringsbassäng och 

två rötkammare (Kungsängsverket, 2010a). Sedan dess har befolkningen i kommunen nästan 

tredubblats och för att hänga med i utvecklingen har Kungsängsverket anpassats för att möta kraven 

på en ökande befolkning ((Befolkningsutveckling Uppsala Kommun Från År 1920 Och Framåt, 2017). 

Uppgraderingen av reningsverket har skett gradvis och det första blocket för biologisk rening, Block-

A, sattes i bruk 1957. Ytterligare två block, block-B och block-C, har tillkommit på 1960-respektive 

1990-talet och dessa tre block utgör idag den biologiska reningen på Kungsängsverket enligt Niklas 

Svanberg. 

 

10.2.1 Det biologiska reningssteget 

Den biologiska reningen på Kungsängsverket utgår från en aktivslamprocess där mikroorganismer 

används för att bryta ned organiskt material för att rena avloppsvattnet (Uppsala Vatten, 2019) 



 

 

 

 

På Kungsängsverket leds det inkommande avloppsvatten till en luftad bassäng där det blandas med 

växande mikroorganismer (aktivt slam). Tillgången på syre är en förutsättning för att 

mikroorganismer ska kunna bryta ned organiskt material. När mikroorganismer har växt till sig 

klumpar de ihop sig till större flockar där större delen av nedbrytningen sker. Flockarna binder även 

partiklar som är för lätta för att sedimentera själva vilket ytterligare underlättar reningen. Vattnet 

med det aktiva slammet leds sedan vidare till en sedimentationsbassäng där större delen av slammet 

separeras från vattnet och returneras till luftningsbassängen i form av returslam eller går ut som 

överskottslam till slambehandling. Det returnerade slammet är mycket viktig för aktivslamprocessen 

eftersom processen grundar sig i att slammet ska ha längre uppehållstid än vattnet (Carlsson & 

Hallin, 2010). 

En av de viktigaste reningsprocesserna som sker i det biologiska reningssteget är kvävereningen. Om 

höga halter av kväve tillåts att släppas ut kan detta leda till hälsorisker i dricksvattnet och 

övergödning (Kungsängsverket, 2010b). Det inkommande kvävet till Kungsängsverket från 

avloppsvattnet består av 70 % ammoniumkväve och 30 % organiskt bundet kväve (ibid.). En del av 

det organiskt bundna kvävet förs bort tillsammans med överskottslammet men för att komma åt 

ammoniumkvävet behöver en annan metod användas. För att separera ammoniumkvävet i den 

biologiska reningen omvandlas det till kvävgas (N2) genom de mikrobiologiska processerna 

nitrifikation och denitrifikation (Fredriksson, 2010). I nitrifikationen oxiderar bakterier 

ammoniumjoner till nitratjoner enligt reaktionsformeln: 

NH+
4 + 2 O2 ⇄ NO-

3 + H2O + 2 H+                                   (1) 

Reaktionen är beroende av syrerika förhållanden för att fungera på ett tillfredställande sätt och sker i 

bassänger med kontinuerlig luftning.  

Omvandlingen av nitratjoner till kvävgas sker under denitrifikationen som är en anoxisk reaktion där 

bakterier reducerar kvävet i nitrat genom nitratrespiration. 

4 NO-
3 + 5 C + 4 H+ ⇄ 2 N2 + 5 CO2 + 2 H2O   (2) 

I reningsverk är det vanligt att tillsätta en extern kolkälla för att skynda på denitrifikationen och 

säkerhetsställa att kvävereningen ger en tillräcklig rening då inkommande kol från avloppsvatten kan 

variera (Carlsson & Hallin, 2010). 

 

På Kungsängsverket sker den biologiska reningen på liknande sätt i bioblocken. I block-B och block-C 

finns det flera nitrifikation- och denitrifikationszoner i blocken och kaskadkväverening används för att 

rena kvävet i vattnet. I kaskadkvävereningen tillsätts avloppsvattnet stegvis i denitrifikationszoner 

vilket tillåter det organiska materialet i avloppsvattnet att användas som energi till denitrifierare utan 

att använda en extern kolkälla (Uppsala Vatten, 2019). I block A har kväveavskiljningen på senare tid 

skett med intermittent luftning och fördenitrifikation där syresättningen varierades under 

reningsprocessen men har sedan detta år (2021) ersatts med kaskadkväverening enligt Niklas 

Svanberg (Hanhan et al., 2011). 

  



 

 

 

 

10.3 Alternativa biologiska reningsmetoder 

10.3.1 MSBR  

En MSBR (membrane sequencing bioreactor) är en kombination av rening med membran och en 

satsvis biologisk rening (SBR).  SBR-tekniken skiljer sig från konventionell avloppsrening i den mån att 

avloppsvattnet tillsätts satsvis till en bassäng där reningen sker. Både luftning och sedimentering sker 

i samma bassäng och ingen returslamspumpning behövs till reningen (Fredriksson, 2010). I en MSBR 

byts sedimenteringssteget ut mot ett membran där utflödet filtreras antingen genom ultrafiltrering 

(UF) eller nanofiltrering (NF) (Pajoumshariati et al., 2017).  

 

10.3.2 MBR 

MBR (Membrane Bioreactor) är en avloppsreningsprocess som involverar steg från den aktiva 

slamprocessen och membranteknologi. Istället för att ha en sedimentationsbassäng i slutet av den 

aktiva slamprocessen finns det ett membran med en porstorlek från 0.1 till 1000 nanometer 

beroende på vilken membranteknik som används (Melin et al., 2006). Eftersom sedimentationssteget 

elimineras går det att använda tekniken med högre vätskekoncentrationen som kan underlätta 

rening under perioder då stora mängder dagvatten kommer in (Fitzgerald, 2008). Nackdelen med 

MBR-tekniken är att membranen behöver renas i takt med att porerna fylls för att bibehålla en hög 

rening. Reningen görs ofta genom att blåsa luft på membranen, vilket är en energikostsam process 

(Melin et al., 2006). 

 

10.3.3 MBBR 

Ett alternativ till den aktiva slamprocessen som idag används på Kungsängsverket är en MBBR 

(moving bed biofilm reactor). Metoden renar avloppsvatten med hjälp av små bitar av polyetylen, 

ofta formade som en räfflad cylinder med ett kors i mitten, fungerar som en tillväxtzon för 

mikroorganismer. Dessa så kallade “bärare” blandas om i en bassäng, via luftning i aeroba bassänger 

och omrörning i anaeroba. Mikroorganismerna som växer på bärarna bildar tillsammans en biofilm 

där den absolut största delen av reningen sker. Därför är den viktigaste designparametern för en 

MBBR-process formen på bärarna för att en så stor specifik yta biofilm som möjligt ska bildas. 

Eftersom MBR:s rening är beroende av bärarna och inte så mycket volymen, går processen att 

använda i mycket mindre bassänger än vad en aktivslamprocess skulle kräva, vilket gör MBBR till ett 

attraktivt alternativ där platsbrist råder (Ødegaard, 2006). 

 

10.4 Energikartläggning 

Inom projektet ska en energikartläggning av biosteget göras. För att kunna göra detta är det viktigt 

att förstå vilka de olika delarna av bioreningen är och hur de fungerar. Kungsängsverket använder sig 

av pumpar som pumpar in vattnet till bioblocken. För att styra nitrifiering och denitrifiering i 



 

 

 

 

biobassängerna tillförs syre till systemet med hjälp av blåsmaskiner och luftare. Det finns omrörare 

som blandar om vattnet och hindrar slam från att sedimentera. Det finns också ett system som tar 

bort gammalt slam och för tillbaka returslam vilket sker med pumpar och delvis med skrapor vid 

behov. Alla komponenter och maskiner involverade i dessa processer förbrukar energi och kan 

undersökas utifrån ett energiperspektiv. 

 

Nedan har fokus lagts på luftnings- och omrörningsprocessen då dessa framstår som de mest 

energikrävande systemen. 

 

10.4.1 Luftning 

I bioreningssteget skickas syre in i form utav luft för att reglera och främja den biologiska processen. 

Syret går till mikroorganismer i bassängen som tar hand om kväve och organiskt material under 

denitrifikation och nitrifikation. Luftningen i en reaktor har flera komponenter som drar energi. Hela 

det system som tillför syre till bassängen kallas luftningssystemet och består utav blåsmaskiner, 

luftledningar, styrsystem, givare och reglerventiler. Det finns siffror som visar på att luftningen kan 

stå för ca 30–50 % utav bioreningsstegets energiförbrukning(Bengtsson et al., 2019). Eftersom 

luftning står för en så stor del utav energiförbrukningen är det ett relevant område att studera för att 

öka energieffektiviteten för hela bioreningssteget.  

 

Hur funkar det? 

I den biologiska reningen används mikroorganismer och dessa behöver syre för att utföra två viktiga 

processer, oxidering av organiskt material och ammonium. Detta sker ofta genom en 

aktivslamprocess, som kan se lite olika ut. Några av de vanligaste metoderna i kommunala 

reningsverk, som tas upp i rapporten Effektiv luftning, är sekventiella satsvisa reaktorer, 

biofilmsprocesser med bärarmaterial, aeroba granuler och membranbioreaktorer (Bengtsson et al., 

2019).  

 

Luftningssystemet kan byggas upp på flera olika sätt, med olika typer av blåsmaskiner och olika sätt 

att fördela syret i bassängen. Nedan följer de metoder som beskrivs som vanliga i Svenskt vattens 

rapport.  Luftningssystemen delas generellt in i två kategorier, bottenluftning där luften kommer från 

botten och ytluftning där luft tillförs från ytan. Ytluftning innebär oftast att luft blandas in mekaniskt 

från atmosfären. Bottenluftning är däremot det vanligaste i svenska kommunala reningsverk 

(Bengtsson et al., 2019).  

 

Bottenluftning kan i sin tur delas in i två kategorier, mekaniska bottenluftningssystem och fin-

/grovblåsiga luftare. Mekaniska luftare är oftast jetluftare eller kombinerade luftare/omrörare. 

Jetluftare är en pump som skapar en jetström som blandar om i reaktorn, luften kommer antingen 

från ett självsug eller från en blåsmaskin. En kombinerad luftare/omrörare består utav en rotor som 



 

 

 

 

blandar vatten och luft och en omrörare som rör runt i vattnet. Alternativet till mekaniska luftare är 

bottenluftning från fin-/grovblåsiga luftare. De fungerar så att de skapar luftbubblor genom att luften 

skickas ut i bassängen genom luftaren. Grovblåsiga luftare fungerar genom att de är jämnt fördelade 

över bassängensbotten och skapar luftbubblor när luften skickas ut genom hålen som ofta har en 

öppning på ca 5–10 mm.  Grovblåsiga system är vanliga i bassänger med MBBR. Grovblåsiga system 

har ofta högre alfa-värden än finblåsiga system. Alfa-värdet beskriver ytaktiva ämnen i 

avloppsvattnet och de har en negativ påverkan på masstransporten gas-vätska. Andra skillnader 

jämfört med finblåsiga system är att de har lägre syreöverföringseffektivitet. Fördelarna med 

grovblåsiga är lägre investeringskostnad, lägre mottryck, mindre underhåll, längre livslängd och lägre 

krav på hur ren ingående luft är.  Finblåsiga system fungerar på samma sätt som de grovblåsiga med 

den största skillnaden att finblåsiga producerar mindre bubblor, ca 2–5 mm stora. Luftbubblornas 

storlek beror på ytspänning, luftflöde och porstorlek. Luftaren kan bestå av keramik eller plast, det 

senare alternativet är vanligast idag. Luftaren kan också vara rigid eller inte. En rigid luftare har oftast 

ingen backventil vilket gör att vatten kan rinna tillbaka in i luftaren. Flexibla luftare däremot kan 

förhindra att vatten rinner tillbaka in i luftaren. Detta sker ofta genom att membranet expanderar 

när luften strömmar ut och porerna öppnas. När det inte är något luftflöde sjunker membranet ihop 

och porerna sluts. Luften som används i finblåsiga luftare måste vara renare än för grovblåsiga då 

partiklar annars kan sätta igen systemet. Vilka material som luftaren kan bestå utav avgörs av hur 

vattensammansättning ser ut, till exempel om det inkommer mycket industrivatten eller inte 

(Bengtsson et al., 2019).  

 

I luftningssytemet ingår, förutom luftaren, blåsmaskiner, ventiler, luftledningssystem och ett 

styrsystem. Luftledningssystemet är de rör som leder ner luft från blåsmaskinen till luftaren i 

bassängen. Ventiler finns i luftningssystemet för att reglera luftflödet. Exempel på olika ventiler är 

vridspjällsventiler, skjutspjällsventiler och kulsektorventiler. Vridspjällsventiler (fjärilsventiler) är de 

vanligaste enligt Svenskt Vatten rapporten. Blåsmaskinerna är de som skickar in luft i systemet med 

ett önskat tryck och flöde. En blåsmaskin fungerar som en kompressor men skillnaden mellan dem är 

att kompressorn skickar ut luft med ännu högre tryck än en blåsmaskin. Det finns olika typer av 

blåsmaskiner och dessa kan delas in i deplacementblåsmaskiner och centrifugalblåsmaskiner. 

Deplacementsblåsmaskiner skjuter luften genom maskinen för att skapa ett tryck. De bygger på ett 

konstant luftflöde. Två sorter är vridkolvsmaskinen och skruvblåsmaskinen, båda består utav två 

kolvar som skjuter luften genom maskinen. Skruvblåsmaskinen är mer energieffektiv än 

vridkolsmaskinen. Centrifugalblåsmaskiner är en annan typ av blåsmaskiner och de fungerar så att 

luften får fart genom en ett fläkthjul som drivs av en motor. Ett exempel på centrifugalblåsmaskin är 

turboblåsmaskinen som är en aerodynamiskt utformad turbinmotor. I turboblåsmaskinen kör motorn 

på ett konstant varvtal och kapaciteten regleras av ingående luft.  En stor skillnad mellan 

deplacement- och centrifugalblåsmaskiner är hur de kan regleras, vilken effekt de kan köras på och 

förhållandet mellan tryck och luftflöde (Bengtsson et al., 2019). 

 

De luftare som används på Kungsängsverket idag är tallriksluftare från Sanitaire. Tallriksluftaren är en 

typ av finblåsig luftare med ett membran som inte rigid.   Blåsmaskiner som används är en typ av 

turboblåsmaskin bland annat av märket Selzer.  



 

 

 

 

 

 

Tabell 18 Blåsmaskiner för biosteget på Kungsängsverket 

BIOBLOCK BLÅSMASKINER (ST) EFFEKT (KW) 

BIO B 2 150 
BIO C 2 150 
 1 132 
 1 110 

 

 

Energiförbrukning 

Energiförbrukningen från luftningen beror på en rad faktorer, från övergripande utformning på 

systemet till processrelaterade orsaker. Övergripande så har hur mycket syre som ska tillföras den 

biologiska reningen en stor betydelse för energiförbrukningen. Hur mycket syre som behövs till den 

biologiska reningen avgörs av avloppsvattnets sammansättning, till exempel BOD och ytaktiva 

ämnen, samt bioreningens utformning. Därefter finns en rad faktorer som påverkar hur 

energieffektivt syre kan tillföras till vattnet i bassängen. För varje ingående komponent i 

luftningssystemet finns det parametrar och faktorer som avgör hur effektivt de fungerar och således 

deras energiförbrukning. För en energieffektiv tillförsel av syre till vattnet är styrningen av 

luftningssystemet också mycket viktig.  Överdimensionering av reningssteget är också en faktor som 

kan leda till en lägre effektivitet och detta kan vara viktigt att ta hänsyn till vid en om- och 

utbyggnation för en växande stad(Bengtsson et al., 2019).  



 

 

 

 

 

 

Figur 16 Faktorer som påverkar energieffektiviteten i luftningen av bioblocket 

Det inkommande vattnet till bioblocket kommer att ha en sammansättning av olika beståndsdelar 

och dessa kan beskrivas med olika värden för att ta reda på syreförbrukningen i biosteget.  BOD är ett 

värde för biokemisk syreförbrukning. Den biologiska processen förbrukar därefter olika mängd syre, 

detta beror på olika processalternativ. Processer som nitrifikation, denitrifikation och BOD-reduktion 

konsumerar syre i olika utsträckning. Även slamåldern påverkar syreupptaget i bioreningen. I 

biosteget kan man också påverka syreåtgången med så kallad fördenitrifikation (Bengtsson et al. 

2019).  

 

En faktor som påverkar energieffektiviteten utifrån drift och styrning är den lösta mängden syre i 

bioblocket. För att upprätthålla en högre syrehalt kräver mer energi i form av mer luftning och 

processen kan därför optimeras. Däremot finns det flera nackdelar med att ha en för låg syrehalt och 

att upprätthålla en tillräcklig syrehalt för tillräcklig renhet är också viktig. Här finns bland annat en 

risk med lustgasbildning. Syreöverföringseffektiviteten, och således energieffektiviteten, påverkas 

också av faktorer så som: temperatur, tryck, salthalt, slamhalt och bassängdjup. Vilken typ av luftare 

spelar också roll för syreöverföringen, till exempel om det är en fin-eller grovblåsig luftare, och hur 

de är placerade över botten.  Bottentäckningsgraden och placering av luftare gentemot omrörare 

påverkar cirkulationen i bassängen och syresättningen kan på sätt variera i bassängen.  



 

 

 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är ålder och igensättning hos luftaren.  Ålder och igensättning 

gör att luftaren fungerar sämre och detta leder till en högre energiförbrukning. Detta gäller framför 

allt finblåsiga luftare. Dels kan ålder göra att membran fungerar sämre  

och det kan bero på materialet i luftaren. Mjukgörare i membranet kan påverkas över tid, effekterna 

beror delvis på vattensammansättningen i inkommande vatten. Sämre funktion hos luftaren kan 

också bero på igensättning. Igensättning kan förebyggas med hjälp utav rengöring, tillskillnad från 

effekter från åldrande. Att luftaren sätts igen uppstår framför allt av två orsaker, fällningar eller 

tillväxt av biofilm (Bengtsson et al. 2019). 

 

10.4.2 Omrörning 

Även om luftningen är en stor och viktig del av den biologiska reningen finns det andra processer 

som förbrukar energi i biosteget. Dessa är motorerna till omrörningen och pumpar även om dessa 

kan anses ligga utanför själva biosteget. 

 

Omrörning är en viktig del av den biologiska reningen. I luftningsbassängerna är oftast behovet av 

omrörning tillfredsställt utav luftningen vilket gör att mekanisk omrörning inte är nödvändig. 

Däremot kan omrörare ibland bli nödvändiga vid låga flöden då luftningen inte är tillräckligt påtaglig 

för att hindra slammet från att sedimentera, detta är ofta en mer energieffektiv lösning än att 

använda luftningen som omrörning. I de anoxa bassängerna krävs omrörning för att hålla slammet 

suspenderat men man vill inte tillsätta syre till vattnet. Därför är mekanisk omrörning en lämplig 

metod (Olsson, 2008). 

 

Valet av omrörare för en viss typ av bassäng grundar sig på flera olika faktorer som bassänggeometri 

och bassängvolym. Även hur omrörarna placeras är viktigt då deras vridningsvinkel och lutning är av 

stor betydelse (Olsson, 2008).  

 

Dimensioneringen av effekten och hastigheten är också avgörande för att få ett energieffektivt 

system. För att kunna undvika avlagringar bör bladens hastighet var på 0,2–0,3 m/s vid botten på 

bassängen och den specifika omrörningseffekten bör ligga mellan 3 och 8 W/m3 (Olsson, 2008). 

 

På Kungsängsverket finns det tre stycken olika bioblock. I tabell 1 presenteras antalet omrörare för 

vardera biosteg och dess effekt, informationen har lämnats av Niklas Svanberg på Uppsala Vatten.  

 

Tabell 2 Omrörare för biosteget på Kungsängsverket 

Bioblock Antal omrörare (st) Effekt (kW) 



 

 

 

 

Bio A 22 0,18 

Bio B 93 0,25 
Bio C 35 0,75 

 

Motorerna till omrörningen går på sin fulla effekt dygnet runt under alla dagar om året enligt Niklas 

Svanberg. Elmotorer slits med åren och detta påverkar verkningsgraden på dem, verkningsgraden 

sjunker med ca 0,1% varje år (Alenius & Karlsson, 2011). 

 

10.5 Liknande studier 

10.5.1 Luftning 

10.5.1.1 Studier kring energieffektivisering av luftning 

Efter en kort litteratursökning kan det konstateras att det har gjorts en del studier på 

energieffektivisering av luftningen på svenska reningsverk. Sökningen gjordes på Uppsala 

universitetsbibliotek och SLU:s biblioteks databas med sökorden: luftning AND (avloppsrening* OR 

energi OR wastewater) och (luftning OR luftningsteknik) AND (avloppsrening OR reningsverk). 

Tidigare studier har gjorts både kring optimering av styrning av luftsystemet, och effektivisering av 

komponenter så som blåsmaskiner samt processdriften.  

 

På Sternö avloppsreningsverk har en studie gjorts där en testlinje i den biologiska reningen fick ett 

nytt luftningssystem för att öka effektiviteten. Detta jämfördes sedan mot en referenslinje. 

Resultatet från studien var att energiförbrukningen från luftningen minskade med 64 % vilket 

motsvarar en besparing på hela verket på 14 %. En annan positiv effekt var också att reningsgraden 

ökade för testlinjen. Avskiljningen av BOD och ammonium ökade med ett par procent och samt att 

syreöverföringen blev effektivare (Larsson et al., 2013).  

 

I Käppala-verket gjordes ett optimeringsförsök för att öka energieffektiviteten i luftningssteget för 

verket. I studien testades tre strategier, individuell syrestyrning, styrning med ammonium-och 

syreåterkoppling samt individuell syrestyrning med återkoppling. I den senare strategin, kunde en 

luftflödesminskning på 18 % mätas med bibehållen reningsgrad. En minskning i luftflöde ger verket 

en stor energibesparing då blåsmaskinerna stod för ca. 20 % av verkets totala energiförbrukning 

(Thunberg et al., 2007).   

 

I en studie av Bromma reningsverk kunde en viss energibesparing konstateras genom att optimera 

styrningen av blåsmaskiner. Energiförbrukningen blev lägre när styrningen optimerades så att nyare 

blåsmaskiner användes i första hand och de äldre blåsmaskinerna i andra han (Wikén, 2017). 

 



 

 

 

 

Under en studie av avloppsreningsverket Lucerna, där förbättringar av kvävereduktionsprocessen 

studerades, kunde en energibesparing konstateras från de testade åtgärderna. En optimering av 

driften av aktivslam processen studerades och det kunde då också konstateras att 

energieffektiviteten för luftningen också blev bättre (Wenström, 2013).  

 

Även på Himmerfjärdsverket har en undersökning gjorts om hur bioreningssteget kan 

energieffektiviseras med hjälp utav styrning. I studien undersöktes hur ammoniumåterkoppling kan 

minska energiförbrukningen. Det konstaterades att ammoniumåterkoppling kunde minska 

elförbrukningen genom att det minskade syreförbrukningen (Andersson, 2012).  

 

För att vidare studera energioptimering av kvävereningssteget kan även optimering av kvävereningen 

och kostnad för drift studeras. Exempel på detta är studien av optimering av kvävereningen för 

bioblock A i Kungsängsverket där en optimering av kvävereningen med intermittentstyrning också 

kunde minska energiförbrukningen (Svanberg, 2016). En annan aspekt av energibesparing för 

bioreningssteget är att anpassa vattenflödet in till bioblocket med elpriset med hjälp utav 

magasinering. En studie som gjorts på detta visar att det går att spara pengar på detta (Sund, 2019). 

Däremot visar detta inte på någon energibesparing i sig utan bara en kostnadsbesparing.    

 

Utifrån resultatet från de olika studier som gjorts för att undersöka energiförbrukningen i luftningen 

av nioreningssteget kan det konstateras att det finns flera sätt att gå till väga för att 

energieffektivisera. Dels kan en optimerad process och styrning av luftningen bidra till en 

energibesparing, dels ökar energieffektiviteten vid användning av nyare och effektivare 

luftningssystem. En viktig aspekt vid samtliga studier var att reningsgraden skulle bibehållas eller 

förbättras. Ett mönster var också att det åtgärder för att optimera kvävereningen och att se till att 

luftningssystemet fungerar optimalt gick hand i hand.  

 

 

10.5.2 Tidigare åtgärder och energiförbrukning 

Energiförbrukningen för Kungsängsverkets biosteg utgörs av elförbrukning. Hur den totala 

elförbrukningen har varierat åren 2009 till 2019 presenteras i tabell 3 där total elenergiförbrukning 

redovisas. Informationen är tagen från Miljörapporter åren 2011 (Uppsala Vatten, 2011) till och med 

2019 (Uppsala Vatten, 2019). 

 

Tabell 3. Årselenergiförbrukning åren 2009 till 2019. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

(MWh
) 

7,9 7,1 7,4 7,5 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3 



 

 

 

 

 

År 2008 genomfördes en energiinventering på verket. Där konstaterades att blåsmaskinerna stod för 

40 % av den totala elförbrukningen. Sedan dess har blåsmaskinerna för block B bytts ut till mer 

energieffektiva men blåsmaskinerna står fortfarande för stora energikostnader (Uppsala Vatten, 

2014). Ny utrustning i form av blåsmaskiner, luftledningar, gummimembranluftare, omrörare, 

syremätare samt styr- och reglerutrustning monterades 2010 och bioblocket användes fortsatt med 

hjälp av kaskadreglering (Uppsala Vatten, 2010). Reningen i bioblock A förbättrades med hjälp av att 

ny styrutrustning, nya mammutpumpar samt slamskrapor och intermittent luftning började användas 

där (Uppsala Vatten, 2015).  

 

10.6 LCC-analys 

Att beräkna livscykelkostnader eller LCC-analys som det också kallas är ett sätt att beräkna 

kostnaderna för ett inköp för en hel livscykel. Detta är ett rationellt sätt att säkerställa att 

ekonomiska resurser används på ett effektivt vis då man inte bara tar hänsyn till inköpskostnaden 

utan alla kostnader under livscykeln (Upphandlingsmyndigheten). 

 

Användning av LCC är lämplig vid inköp utav energikrävande produkter då det blir viktigt att inte bara 

kolla på inköpspriset utan även energiförbrukningen (Energimyndigheten, n.d.). I detta fall kan 

energiförbrukningen vara en betydande kostnad för exempelvis blåsmaskinerna och därför är 

användandet av LCC lämpligt att använda inom detta projekt.  

 

En LCC-analys använder sig ofta av nuvärdesmetoden som är ett sätt att räkna om framtida utgifter 

till ett motsvarande värde idag. Detta görs genom användandet av en kalkylränta då det finns en 

förväntad förändring i värdet av den aktuella valutan. Genom att använda nuvärdesmetoden går det 

att jämföra produkter och tjänsters pris på ett rättvist sätt över nyttjandetiden (Energimyndigheten, 

n.d.).  

 

I detta projekt kommer LCC-analyser göras för att kunna bedöma om olika förslag på åtgärder är 

kostnadseffektiva och kan finansieras genom en minskad energiförbrukning. Det kommer även att 

användas för att kunna jämföra olika tekniska lösningar och maskiner mot varandra.  



 

 

 

 

11 Metod 

11.1 Litteraturstudie 

När det kommer till kritisk granskning av relevant faktatext är det bra att vara konsekvent i sitt 

arbete. Inför detta projekt kommer den framtagna litteraturmetoden att följas för att underlätta 

arbetet. Förhoppningen är att gallring av information går smidigare och samtidigt undviks partiskhet.  

  

Metoden är anpassad utifrån den första frågeställningen angående nyckeltal. Från frågeställningen 

har sökfrågor formulerats som är tänkt att svara på frågeställningen. Utifrån sökfrågorna har ett antal 

nyckelord ringats in, varav synonymer både på svenska och engelska, har tagits fram. Det är dessa 

ord som utgör grunden för sökningarna inom olika databaser eller från andra källor. För att 

sökningarna ska vara så specifika som möjligt finns ett antal kriterier. Dessa är avgränsningar, 

inkluderande- och exkluderande kriterier. Avgränsningarna finns för att sortera bort texter som inte 

är passande för studien. Detta kan vara icke vetenskapliga rapporter samt avgränsning inom antal 

sökträffar. Då sållning av ett för stort sökresultat skulle vara tidskonsumerande. Detta görs först i 

undersökningen. Därefter granskas exkluderande kriterier. Här tillkommer saker som ifall all 

information är tillgänglig, ifall innehållet berör rätt område och ifall det finns en språkbarriär. 

Slutligen undersöks inkluderande kriterier, vilket granskar saker som ifall innehållet kan relateras till 

frågeställningen. När gallringen är klar ska de kvarvarande artiklarna läsas och kritiskt granskas för 

informationshantering. All information, som val av databas, kombination av sökord, m.m., sparas i en 

bilaga som kommer fungera som sökhistoriken för denna studie. 

  

Inom litteraturmetoden har även riktlinjer för kritisk granskning tagits fram. Detta kan framstå som 

självklart, men kan ändå vara bra att nedskrivet. Riktlinjerna rör saker som granskning av 

trovärdighet, författares kunskaper, datum, potentiell vinkling av information, m.m. 

 

11.2 Analys av mätdata 

För att kunna besvara den andra frågeställningen i projektet som innebär att kartlägga 

energiförbrukningen för Kungsängsverkets biosteg så kommer mätdata analyseras. Syftet med denna 

analys är att kunna identifiera vilka block och specifika processer som konsumerar mest elektricitet. 

För att kunna göra detta behövs driftdata för blåsmaskiner, pumpar och motorer. Då den data som 

idag lagras på Kungsängsverket endast visar på procent av maxeffekt måste energiförbrukningen 

mätas för de olika procentsatserna på de olika komponenterna, detta är något som ska vara möjligt 

då frågan har diskuterats med Niklas Svanberg på Uppsala Vatten. Då det är orimligt att göra detta på 

alla maskiner så får det istället göras på en av modell och ålder och sedan får man anta att dessa 

maskiner av samma modell och ålder har samma förbrukning. 

 



 

 

 

 

När sedan data för energiförbrukningen finns så summeras denna i tre stycken grupper uppdelade 

efter de bioblock som de tillhör. Dessa delas därefter upp i undergrupper så att varje delprocess får 

en egen beräknad energiförbrukning.  

 

Energiförbrukningen presenteras sedan i lämpliga diagram och tabeller där man enkelt kan se vilken 

eller vilka delar av bioreningen som förbrukar mest energi.  

12 Sammanfattning och rekommendation 

I nuläget lutar undersökningen mot att två till tre nyckeltal kommer att behövas tas fram. Ett för 

jämförelse mellan de olika bioblocken inom Kungsängsverket, och ett eller fler för jämförelse mellan 

olika reningsverk. Rörande nyckeltal mellan de olika blocken är ett fortsatt tillvägagångssätt vara att 

undersöka nuvarande och framtida påverkande faktorer och utifrån detta analysera lämpliga kvoter. 

För nyckeltal mellan olika reningsverk är ett tillvägagångssätt vara att undersöka parametrar som ska 

rapporteras in enligt lag för att hitta sammanställa data. Utav denna anledning kan myndigheter som 

Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och Europakommissionen vara av intresse. Dock är det ingen 

garanti att data är tillgänglig för allmänheten. 

 

För att kunna göra en energikartläggning över Kungsängsverkets bioreningssteg ska data tolkas och 

jämföras och de olika blocken kartläggas. Detta görs genom att först bestämma vilka olika delar som 

inkluderas i bioreningssteget. En avgränsning som gjorts redan nu är att ingående pumpning har valts 

att utesluta då dessa inte anses tillhöra biosteget. Därefter ska data sammanställas för samtliga 

komponenter såsom omrörare, luftning, skrapning och pumpar, samt hur mycket energi dessa drar. 

Lämpligen ska de olika delarna inom blocken jämföras med varandra och som helhet. För att svara på 

detta ska mer information om användningsrutiner, förbrukning och effekt införskaffas där det 

behövs. Ett sätt är att Niklas Svanberg på Uppsala Vatten kan göra tester där motorer få köra på olika 

effekter och data för energiförbrukning samlas in. Detta kommer ge en övergripande bild över vilka 

maskiner som drar mest energi och vart det är lämpligt att lägga fokus. I dagsläget lutar det mot att 

luftningssystemet drar mest energi men en kartläggning kommer också klargöra vart förbättring kan 

ske. I detta skede är det för tidigt för att föreslå någon förbättringsåtgärd. Förhoppningen är att det 

kommer finnas ett tydligt resultat och att rekommendationer kan göras efter studien där en 

alternativ reningsmetod eller inköp av ny utrustning kan föreslås. LCC-analyser kommer att utföras 

för att hålla rekommendationerna inom en rimlig konstandsgräns.  

 

Potentiella problem som kan uppstå är misskommunikation inom gruppen mellan energikartläggning 

och nyckeltal då dessa jobbar parallellt. Att det inte finns data för ett föreslagit nyckeltal eller att tid 

läggs på data som senare inte blir relevant. Då gruppen har daglig kommunikation anses detta inte bli 

ett alltför påtagligt problem men ändå något som är värt att ha i åtanke.  
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14 Sammanfattning 

I den här G-rapporten samlas underlaget till den andra frågeställningen och fokuserar på 

energikartläggningen på Kungsängsverket. En stor del av arbetet har varit centrerat kring analys och 

sammanställning av data erhållen från beställare. Resultaten av dessa analyser presenteras och en 

diskussion där resultat, felkällor och åtgärder utreds. 
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15 Inledning 

I den här rapporten behandlas frågeställningen:  

Hur mycket energi förbrukar de olika biostegen och diskussion kring vad orsaken för dessa skillnader 

är? 

Syftet med rapporten är att hjälpa Uppsala Vatten att nå sitt mål med att minska 

energiförbrukningen på Kungsängsverket med 20% till år 2030. Detta kommer att uppnås genom att 

ta fram en energikartläggning som ger överblick på hur energi förbrukas i de olika biostegen för att 

sedan i en diskussion identifiera vilken process i vilket reningsblock som är minst effektiv och bör 

bytas ut. För att besvara frågeställningen har flödes-och maskindata från Kungsängsverket från år 

2020 använts och sammanställts i grafer och tabeller för att ge en överblick på energianvändningen. I 

energikartläggningen på biostegen i Kungsängsverket har förbrukningen begränsats till blåsmaskiner, 

slamskrapor, pumpar och omrörare. 

  



 

 

 

 

16 Bakgrund 

17 Kungsängsverket 

På Kungsängsverket sker den biologiska reningen i tre olika bioblock; A, B och C. Block C är det nyaste 

och är byggt på 1990-och 2010-talet. Block B byggdes på 1960 talet och block A är det äldsta och 

byggdes på 1940-och 1950-talet (Uppsala Vatten 2019).  

De tre bioblocken har liknande rening bortsett från att A-blocket förlitar sig på luftning för att blanda 

om avloppsvattnet i den anoxiska zonen medan B-och C-blocket använder omrörare. Hur reningen 

går till i B- och C-blocket ser ut visas i figur 1. 

 

Figur 17: Reningen i bioblock B och C (Uppsala Vatten 2019). 

Avloppsvattnets väg igenom bioblocken börjar med att det pumpas in i den syrefattiga delen av 

bassängen. Vattnet leds vidare till en del av bassängen som syresätts med hjälp av blåsmaskiner för 

att fortsätta reningen, slutligen leds vattnet till en sedimenteringsbassäng där avsatt slam skrapas av 

slamskrapor ner i slamfickor och pumpas tillbaka till första delen av bassängen som returslam medan 

en liten del pumpas ut som överskottsslam. 

Inkommande vatten kommer från två områden i Uppsala. Vatten från ett delområde går till block C 

och den andra delen till A/B. ett visst tillflöde från inkommande till A/B till inkommande till C sker.  

17.1 Slamskrapor 

Den typ av slamskrapa som används i biosteget på Kungsängsverket är en kedjeslamskrapa (Uppsala 

Vatten 2019). En kedjeslamskrapa består av skrapblad som fästs i en kedja som följer bassängens 

väggar och skrapar slammet på botten till slamfickor och flytslam på ytan till en flytslamränna 

(Fredriksson 2010). 

17.2 Blåsmaskiner 

En lyckad nitrifikation kännetecknas av en hög syrehalt, för att uppnå denna syrehalt i bioblocken 

används blåsmaskiner på Kungsängsverket. På verket används blåsmaskiner av bland annat märket 

Sulzer som leder trycksatt luft till tallriksluftare fästa på botten av bassängerna som jämt fördelar 

luften (Uppsala Vatten 2019). Denna teknik kallas bottenluftning och är den mest etablerade 

luftningstekniken på reningsverk i Sverige (Fredriksson 2010). 



 

 

 

 

17.3 Pumpar 

Pumparnas primära funktion på Kungsängsverket är att transportera avloppsvatten. I biosteget 

pumpas vattnet in från den mekaniska reningen, när slammet sedimenteras pumpas det vidare som 

returslam eller överskottsslam via en propellerpump. I A-blocket finns det även dränkbara pumpar 

som underlättar syresättning och omblandning (Uppsala Vatten 2019). 

17.4 Omrörare 

För att slammet på Kungsängsverket ska få en hög reningsgrad används omrörare som blandar om 

avloppsvattnet så att mikroberna får arbeta i en homogen miljö(Starberg et al. 2005). I alla tre 

biobocken används propelleromrörare placeras centralt i varje bassäng men i bioblock A står luftning 

för större delen av omrörningen (Uppsala Vatten 2019). 

17.5 Flödesdata 

De olika bioblocken är konstruerade för olika flöden, block A och B har samma inflöde och klarar 

tillsammans av att rena 1000 m3 avloppsvatten i timmen. Block C har en högre kapacitet och kan 

rena 2800 m3/h (Uppsala Vatten 2019). 

 

Figur 18: Fördelningen av vattenflödet i bioblocken under 2020 

17.6 Ämnen i vattnet  

Ämnen som renas bort i biosteget är främst kväve och BOD7 och dessa är därför relevanta inom 

projektet.   
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18 Metod 

I energikartläggningen har medelvärden av mätdata använts för att ge en rättvis bild av 

energiförbrukning och hur väl reningsprocessen fungerar. Det tillgängliga mätdatat skiljer sig mycket 

åt då en del mätningar är genomförda under kortare tidsperioden och andra under längre 

tidsperioder. Mätintervallet skiljer sig även det mycket. För att på ett enkelt och rättvisande sätt 

kunna hantera detta så baseras energikartläggningen på medelvärden över det befintliga datat. Hur 

dessa har beräknats beskrivs mer ingående nedan. 

18.1 Flödesdata 

För att ta fram relevant information om energikartläggningen på Kungsängsverket har rådata från 

verket analyserats och sammanställts i grafer och tabeller. Rådatat erhölls från onlinemätningar som 

utförts kontinuerligt under året av Uppsala Vatten.  Flödesdatat som analyserats har begränsats till 

vattenflöden samt kväve-och BOD7-halter i in-och utlopp. På Kungsängsverket togs prover på 

utgående kväve och BOD7 cirka två gånger per månad så ett medelvärde för varje månad har tagits 

fram som grund för resultatet. För värden på ingående kväve och BOD7 erhölls data som ett redan 

framtaget månadsmedel så ingen ytterligare datahantering gjordes på dessa värden.   

För vattenflödet har dagsvärdet från fyra dagar använts för att medelvärdesbilda ett representerbart 

månadsvärde för varje månad under år 2020. Ett försök att få fram ett värde på vattenflöden från 

timmätningar gjordes även men värde skiljde sig märkbart från dygnsmätningar. Även fast det fanns 

mycket fler (200 gånger fler) datapunkter för timmätningarna valdes dygnsmätningarna eftersom 

mätningarna togs samtidigt som utgående flödesdata och ansågs därför spegla resultatet mer 

rättvist. 

För att säkerhetsställa att dygnsmätningarna var mer lämpade än timmätningarna utfördes även en 

statistisk analys där låddiagram togs fram för de olika mätningarna.  

Från figur 3 utläses det från låddiagrammet att värdena för vattenflöden i bioblock B avviker från 

månad till månad men att inga extremvärden som skulle tyda på tydliga mätfel förekommer i datat. 



 

 

 

 

 

Figur 19: Låddiagram över månadsdata på vattenflöden gjorda med dygnsmätningar 

Timmätningarna för vattenflöden i Bioblock B har tagits av onlinemätningar kontinuerligt över år 

2020. Flödet i Figur 4 hade en stor spridning men ett jämnt medelflöde runt 800 m3/h oavsett 

månad. Låddiagram för de resterande bioblocken återfinnes i Appendix. 

 

Figur 20: Låddiagramemt över månadsdata på vattenflöden i Bioblock B gjorda med timmätningar 

För att kunna jämföra kväveflöden i de olika bioblocken på ett likvärdigt sätt och för att försäkra att 

värdena stämmer överens har en standardavvikelse tagits fram för varje block. Standardavvikelsen 

beräknades enligt följande formel: 

𝜎 =
√Σ(𝑥 − 𝑚)2

𝑛
 (1) 

     

                                              

Där standardavvikelsen (σ) representerar hur mycket varje mätvärde (x) skiljer sig från medelvärdet 

på alla mätpunkter (m). n motsvarar antalet mätpunkter. 

 



 

 

 

 

Den stora skillnaden mellan A-blocket och resterande block som visas i Tabell 1 beror på att de 

utgående kvävehalterna i A-blocket fluktuerade väldigt mycket över mätperioden (skillnad mellan 

största/minsta värdet var 16 mg/l). Både bioblock B och C skiljde sig som mest med 8 mg/l. 

Tabell 19: Standardavvikelse för utgående kväveflöden  

Bioblock A B C 

Standardavvikelse 4.0 1.9 2.4 

18.2 Energiförbrukning per dygn  

Ett första steg är att undersöka hur mycket el olika anläggningsdelar drar. Följande 

anläggningsdelar återfinns i varje bioblock och ingår i kartläggningen:   

• Pumpar  

• Slamskrapor  

• Blåsmaskiner 

• Omrörare   

Då den tillgängliga datamängden för olika anläggningsdelar och block skiljer sig åt så kommer 

metoden för att beräkna effekten variera. Grundprincipen är dock detsamma, att tillsammans med 

märkeffekt eller beräknad medeleffekt beräkna energiförbrukningen genom att multiplicera effekten 

med drifttiden per dygn.  

18.2.1 Avgränsningar 

Inom energikartläggningen är pumpar, slamskrapor, blåsmaskiner och omrörare i fokus. Andra delar 

av Kungsängsverket utesluts då projektets fokus är på biosteget. Även ingående pumpar till biosteget 

har utelämnats för att få en avgränsning som blir mer kopplad till reningsprocessen.  

18.2.2 Maskindata 

Nedan beskrivs hur energiförbrukningen har beräknas för varje del av biosteget i samtliga block. 

18.2.2.1 Blåsmaskiner 

Varje block har två blåsmaskiner som används för att få luft till luftarna i bassängerna. 

18.2.2.1.1 A-blocket 

Blåsmaskinerna i bioblock-A arbetar växelvis och med konstant effekt. Dock har inte de båda 

maskinerna samma effekt och drifttid vilket innebär att andelen av den totala drifttiden måste 

beräknas. Detta kan göras med hjälp av driftdatan som finns för tidsperioden 2020-01-30 till 2021-

03-31 med 11 123 mätpunkter. Utifrån denna är det möjligt att beräkna hur stor andel av tiden som 

vardera maskinen går. Detta gör sedan att det är möjligt att beräkna ett viktat medelvärde för de 

båda maskinernas medeleffekt. I ekvation 1 ses denna beräkning där medeleffekten pavg beräknas 

med hjälp av andelen av driftiden för maskinerna ( och ) och effekten för maskinerna (pA och pB).  



 

 

 

 

𝑃𝑎𝑣𝑔 = 𝛼𝑃𝐴 + 𝛽𝑃𝐵     (1) 

Denna används sedan för att beräkna medelsförbrukningen per dygn (ekvation 2). 

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 𝑘𝑤 ∙

ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
     (2) 

18.2.2.1.2 B-blocket 

I B-blocket finns två blåsmaskiner som arbetar växelvis. Utifrån de tester som gjorts på 

Kungsängsverket så har data på hur hög effekten är under driften och hur stor del av drifttiden som 

maskinen kör på en viss effekt. Utifrån den så kan ett viktat medelvärde för effekten räknas ut. I 

ekvation 3 ses denna beräkning där medeleffekten pavg beräknas genom att beräkna ett viktat 

medelvärde där , och  står för driftidsfraktionen för de olika effekterna och pA, pB och pC står för 

de olika effekterna.  

𝑃𝑎𝑣𝑔 = 𝛼𝑃𝐴 + 𝛽𝑃𝐵 +  𝛾𝑃𝐶     (3) 

Denna används sedan för att beräkna medelsförbrukningen per dygn (ekvation 2). 

18.2.2.1.3 C-blocket 

För blåsmaskinerna i C-blocket finns inspektionsprotokoll som ger information om effekten vid vissa 

normaliserade luftflöden. Dessa kan användas för att göra en linjärregression för att kunna beräkna 

effekten utifrån luftflödet. I figur 5 ses denna anpassning. 

 

Figur 21 Linjär regression för energiförbrukningen på blåsmaskinerna i C-blocket. 

Då det finns 11 675 mätpunkter för luftflödet under perioden 2020-01-01 till 2021-03-31 fördelat 

över fem olika luftningslinjerna kan ett totalt flöde för beräknas. Detta totala flöde räknas sedan om 

y = 0.0205x - 0.3594
R² = 0.9901

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

3000.00 3500.00 4000.00 4500.00 5000.00 5500.00 6000.00 6500.00

Ef
fe

kt
 k

W

Luftflöde (Nm3/h-humid)

Energiförbrukning för HST20-6000-1-150-40



 

 

 

 

till en effekt vid varje given mätpunkt med hjälp av den linjärara regressionen. I ekvation 4 visas 

denna beräkning där P är effekten, k lutningen på regressionen, Q luftflödet och m regressionens 

skärning av y-axeln. 

𝑃 = 𝑘 ∗ 𝑄 − 𝑚    (4) 

En medeleffekt räknas sedan ut och denna används för att beräkna energiförbrukningen per dygn, 

det vill säga multiplicera den med 24 h för att få enheten kWh/dygn (ekvation 2). 

18.2.2.2 Pumpar 

Pumparnas energiförbrukning beräknas utifrån deras märkeffekt och drifttid. Genom att multiplicera 

drifttiden per dygn men effekt fås energiförbrukningen per dygn för varje pump (ekvation 2). Dessa 

kan sedan summeras efter blocktillhörighet för att få energiförbrukningen för pumparna i varje block 

(ekvation 5). 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝐸1 … 𝐸𝑛    (5) 

18.2.2.3 Omrörning 

Energiförbrukningen för omrörningen baseras på märkeffekter samt drifttiden. Genom att 

multiplicera märkeffekten med drifttiden per dygn fås energiförbrukningen per dygn för varje 

omrörare (ekvation 2). Dessa kan sedan summeras efter vilket bioblock de tillhör för att få blockens 

energiförbrukning för omrörning (ekvation 5). 

18.2.2.4 Skrapor 

Skrapornas bidrag till energiförbrukningen beräknas med hjälp av märkeffekten och drifttiden per 

dygn. För att beräkna energiförbrukningen per dygn multipliceras då märkeffekten med drifttiden 

(ekvation 2). Detta ger hur många kWh som förbrukas per dygn. Energiförbrukningen för skraporna 

summeras sedan efter vilket block de tillhör för att få skrapornas totala energiförbrukning inom varje 

block (ekvation 5). 

18.3 Analys av energiförbrukning 

För att kunna jämföra energiförbrukningen mellan bioblock behöver energiförbrukningen från 

anläggningsdelarna relateras mot ytterligare en parameter som beskriver reningssteget. 

Jämförelsen mellan bioblock kan göras både baserat på den totala energiförbrukningen för 

blocket samt för att jämföra olika anläggningsdelar. Som parameter att jämföra 

energiförbrukningen mot används volym inkommande vatten, renat kväve och renat BOD, det 

vill säga kWh/m3, kWh/BOD och kWh/kväve. Energiförbrukningsdata från 

anläggningsdelarna används tillsammans med flödesdata som tagits fram används för att 

beräkna dess värden. 

För att visualisera energiförbrukningens fördelning och relation till vattenreningen 

konstrueras olika typer av diagram. För att visa hur stor andel av den totala 

energiförbrukningen varje block eller anläggningsdel står för används cirkeldiagram då dessa 

ger en bra överblick över fördelningen. När energiförbrukningen istället presenteras i enheter 



 

 

 

 

som kWh/kg-N eller kWh/m3 används istället stapeldiagram. Detta gör det enkelt att upptäcka 

skillnader mellan blocken. Staplarna delas även upp efter anläggningsdelarnas bidrag så även 

deras bidrag framgår tydligt. 

18.3.1 Relaterat till vattenflöde 

För att relatera energiförbrukningen till hur mycket vatten som genom ett bioblock så divideras 

energiförbrukningen per dygn med medelflödet per dygn enligt ekvation 6. 

𝑘𝑊ℎ

𝑚3 =
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
∙

𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑚3 =

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
𝑚3

𝑑𝑦𝑔𝑛

⁄    (6) 

18.3.2 Relaterat till kväveavgång 

Beräkningen för att relatera energiförbrukning görs genom att dividera energiförbrukningen per dygn 

med hur många kg kväve som i snitt renats bort i varje block per dag (ekvation 7).   

𝑘𝑊ℎ

𝑚3 =
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
∙

𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑘𝑔−𝑁
=

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
𝑘𝑔−𝑁

𝑑𝑦𝑔𝑛

⁄    (7) 

18.3.3 Relaterat till BOD7 

Energiförbrukningen relateras till BOD7 genom att energiförbrukningen per dygn divideras med hur 

många kg BOD7 som i snitt renas bort varje dygn (ekvation 8). 

𝑘𝑊ℎ

𝑚3 =
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
∙

𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑘𝑔−𝐵𝑂𝐷7
=

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
𝑘𝑔−𝐵𝑂𝐷7

𝑑𝑦𝑔𝑛

⁄    (8) 

19 Resultat 

19.1 Energiförbrukning per dygn 

Inom de olika biostegen så består energiförbrukning av de olika maskinerna som blåsmaskiner, 

pumpar, omrörning och skrapor. Då denna fördelning inte är samma inom alla blocken så skiljer sig 

energiförbrukningen åt. 

Inom bioblock-A så står blåsmaskinerna för den största förbrukningen följt av pumpar, omrörning 

och skrapor (tabell 2). Den största energikonsumtionen inom bioblock-B är ifrån blåsmaskinerna följt 

av omrörning, pumpar och skrapor. I tabell x presenteras de olika delarnas energiförbrukning per 

dygn. Inom bioblock C så står blåsmaskinerna för den största energiförbrukningen följt av pumpar, 

omrörning och skrapor (tabell 2). 

Energiförbrukningen skiljer sig även mellan de olika bioblocken. I tabell 2 ses energiförbrukning för 

bioblock A, B och C. Den största energiförbrukningen med 5883 kWh/dygn har bioblock C och den 



 

 

 

 

minsta har bioblock A med 1984 kWh/dygn. Däremellan finns bioblock B som har en förbrukning på 

2972 kWh/dygn.  

Tabell 20. Sammanställning av energiförbrukningen från de olika anläggningsdelarna samt summering över grupper 

Energiförbrukning (kWh/dygn) Bio A Bio B Bio C Totalt 

Blåsmaskiner 1282 1992 3558 6833 

Pumpar 586 398 1606 2590 

Omrörning 95 558 630 1283 

Skrapor  22 24 89 134 

Totalt 1984 2972 5883 10840 

19.1.1 Jämförelse av energiförbrukning mellan block 

Den totala energiförbrukningen för alla blocken är 10 840 kWh/dygn. I figur 6 ses hur stor andel av 

förbrukningen vartdera bioblocket står för. Det framgår då att mer än hälften av all energi förbrukas i 

bioblock C. 

 

Figur 22 Andel av den totala energiförbrukningen för de olika bioblocken (%). 

19.1.2 Jämförelse mellan anläggningsdelar  

I figur 7 visas fördelningen av energiförbrukningen inom bioblock-A. Det framgår att 65 % av 

energiförbrukningen är från blåsmaskinerna och 30 % från pumpar. Sammanlagt utgör omrörning 

och skrapor 6 %. 
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Figur 23 Andel av total energiförbrukning inom bioblock-A för de olika maskinerna.  

Andelarna av den totala energiförbrukningen inom B-blocket visas i figur 8 där det även framgår 

tydligt att blåsmaskinerna står för den största energiförbrukningen med 67 % följt av omrörning på 

19 %, pumpar på 13 % och skrapor som står för 1 % av energiförbrukningen. 

 

Figur 24 Andel av total energiförbrukning inom bioblock-B för de olika maskinerna. 
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I figur 9 framgår hur energiförbrukningen fördelas inom C-blocket. Blåsmaskinerna står då för 60 % 

av energiförbrukningen följt av pumparna med 27 %, omrörning på 11 % och skrapor som står får 2 % 

av bioblockets energiförbrukning.  

 

Figur 25 Andel av total energiförbrukning inom bioblock-C för de olika maskinerna. 

Andelen av den totala energiförbrukningen för samtliga bioblock visualiseras i figur 10 där det 

framgår att blåsmaskinerna utgör den största andelen med 63 % av energiförbrukningen. Pumpar 

utgör 24 %, omrörning 12 % och skraporna 1 %. 
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Figur 26 Andel av den totala energiförbrukningen för de olika maskinerna i biosteget. 

19.2 Jämförelse med hjälp av nyckeltal 

För att kunna relatera energiförbrukningen inom bioblocket så används nyckeltal där 

energiförbrukningen sätts i relation till hur mycket vatten som går genom blocket eller hur väl 

vattnet renas. 

19.2.1 Energiförbrukning per kubikmeter inkommande vatten 

Energiförbrukningen har även satts i proportion till dygnsmedelflödet i de olika bioblocken. I tabell 3 

presenteras energiförbrukningen per kubikmetervatten som går genom blocket. Då får A-blocket den 

högsta energiförbrukningen och B-blocket den lägsta. 

Tabell 21 Energiförbrukning i förhållande till flöde (kWh/m3). 

Energiförbrukning (kWh/m3) 
Bio A Bio B Bio C 

Blåsmaskiner 0,21 0,11 0,15 

Pumpar 0,10 0,02 0,07 

Omrörning 0,02 0,03 0,05 

Skrapor  0,00 0,00 0,00 

Totalt 0,32 0,16 0,26 

I figur 11 visar stapeldiagrammet hur stor energiförbrukningen är för de olika bioblocken och hur den 

är fördelad inom blocket. Den högsta energiförbrukningen motsvarar då den högsta stapeln i 

diagrammet. 



 

 

 

 

 

Figur 27 Energiförbrukning för de olika bioblocken uppdelat i delprocesser i förhållande till flödet (kWh/m3). 

19.2.2 Energiförbrukning per renat BOD 

Energiförbrukningen kan även sättas i relation till hur mycket BOD7 som renats bort i biosteget. I 

tabell 4 så visar hur stor energiförbrukningen per kg-BOD7 är för de olika bioblocken.  

Tabell 22 Energiförbrukning i förhållande till renat kväve (kWh/kg-BOD7). 

Energiförbrukning (kWh/BOD7) Bio A Bio B Bio C 

Blåsmaskiner 0,88 0,47 0,51 

Pumpar 0,40 0,09 0,23 

Omrörning 0,07 0,13 0,09 

Skrapor  0,01 0,01 0,01 

Totalt 1,36 0,70 0,85 

I figur 12 framgår att störst energiförbrukning per kg-BOD7 har bioblock A och minst förbrukning har 

bioblock B och att blåsmaskinerna står för den största energiförbrukningen i samtliga block. 
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Figur 28 Energiförbrukning i förhållande till renat BOD7 uppdelat över delprocesser (kWh/kg-BOD7). 

19.3 Energiförbrukning per renat kväve 

I tabell 5 ses hur mycket energi varje delkomponent förbrukar per kg renat kväve. Vi ser då att både 

pumparna och blåsmaskinerna i A-blocket har en större förbrukning än B- och C-blockens maskiner. 

Tabell 23 Energiförbrukning per kg-N för de olika blocken nedbrutet över delkomponeneter och summerat per block 

Energiförbrukning (kWh/kg-N) Bio A Bio B Bio C 

Blåsmaskiner 5,84 2,53 2,52 

Pumpar 2,67 0,51 1,14 

Omrörning 0,43 0,71 0,45 

Skrapor  0,10 0,03 0,06 

Totalt 9,03 3,77 4,17 

I figur 13 så syns det tydligt i det uppdelade stapeldiagrammet att energiförbrukning per kg-N är 

högre för bioblock-A är högre. Skillnaden är som störst mellan hur mycket energi som går till 

blåsmaskinerna men även omrörningen utmärker sig.   
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Figur 29 Energiförbrukning per kg-N uppdelat på delprocesser för de olika bioblocken. 
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20 Diskussion 

Den beräknade totala energiförbrukningen från bioreningssteget på Kungsängsverket uppgår till ca 

11 MWh/dygn. Detta motsvarar ungefär 4 GWh per år och jämfört med Kungsängsverkets totala 

elenergiförbrukning på 7.3 GWh 2019 är det en betydande del (Uppsala Vatten 2019). Utav denna 

energi går 54 % till bioblock C, 18% till bioblock A och 27 % till bioblock B, se figur 6. Detta ger en 

översiktlig bild av vart energin förbrukas men det säger inget om hur energieffektiv reningsprocessen 

är. Genom att relatera hur mycket elenergi som förbrukas, i ett visst block eller anläggningsdel, till ett 

nyckeltal går det beskriva hur energieffektivt det är. För en kartläggning av energiförbrukning och 

effektivitet är det därför intressant at studera energiförbrukningen mot hur mycket vatten som 

passerar eller hur mycket av ett näringsämne som renats bort. Nyckeltal som används i 

kartläggningen av Kungsängsverket är kWh/m3, kWh/kg-N och kWh/kg-BOD7.  

Genom att beräkna energiförbrukning mot inkommande vatten, tabell 3, kan det konstateras att 

bioblock A har dubbelt så hög energiförbrukning per inkommande mängd vatten som bioblock B, och 

att bioblock C har 50 % högre förbrukning än block B. Fördelningen mellan blocken ser liknande ut 

om enheten energiförbrukning per renat kväve som för mängd vatten används. En skillnad är 

däremot att här sticker energiförbrukningen från block A ut ännu mer än om endast inkommande 

vatten studeras, se tabell 3. Med nyckeltalet energiförbrukning per renat BOD7 fås också samma 

fördelning mellan blocken. Anledningen till skillnaderna i fördelning mellan bioblocken när olika 

nyckeltal används kan vara att sammansättningen av ämnen i det inkommande vattnet till de olika 

bioblocken kan vara olika. Inkommande vattnet kommer från två olika delar av Uppsala, ett till 

bioblock A/B och ett till C. Beroende på inläckage av dagvatten och om det är industrier som är 

anslutna kommer sammansättningen av näringsämnen se olika ut. Även om det är samma typ av 

process i samtliga block finns det också andra faktorer som gör att ett block fungerar mer eller 

mindre effektivt på att ta bort till exempel kväve. Detta kan också vara en orsak till att det blir en viss 

skillnad beroende på vilket nyckeltal som används tillsammans med energiförbrukningen.  Det kan 

konstateras att bioblock A är det minst energieffektiva bioblocket av de tre. Anledningen till att 

bioblock A är mest ineffektivt kan ha flera orsaker. En anledning kan vara ålder, block A är det äldsta 

av de tre bioblocken. Varför block A är mest ineffektivt kan närmare undersökas genom att kolla på 

energiförbrukningen från de ingående anläggningsdelarna.  

För att kartlägga energiförbrukningen har energiförbrukningen från anläggningsdelar beräknats. De 

delar som undersökts är blåsmaskiner, pumpar, omrörare och slamskrapor. En avgränsning har gjorts 

och pumpar in till bioblocken tas inte med. Majoriteten av energiförbrukningen går åt till 

blåsmaskinerna, 63 % av den totala energiförbrukningen och sett till respektive bioblock ligger 

förbrukningen mellan 60–67 % av blockets totala energiförbrukning. Detta är ett förväntat resultat 

då många studier visar på att blåsmaskiner och luftningen står för den största delen av 

energiförbrukningen i aktivslam processen (Maktabifard et al. 2018; Bengtsson et al. 2019).  I 

respektive bioblock står slamskraporna endast för ca 1–2 % av energiförbrukningen. Hur stor andel 

av energiförbrukningen som omrörare och pumpar står för varierar mycket mellan de olika 

bioblocken. Omrörarna står för mellan 5–19 % av energiförbrukningen i respektive block och pumpar 

mellan 13–30 %. För att kunna jämföra fördelningen av energiförbrukningen mellan de olika blocken 

och inte bara fördelningen inom blocket bör ett nyckeltal användas som tar hänsyn till hur mycket 



 

 

 

 

vatten som renas. Genom att använda renad mängd kväve som nämnare visar figur 10 att det är 

blåsmaskiner och pumpar som står bakom den största skillnaden i energiförbrukning.  

I bio A används blåsmaskinerna även för att se till att omblandning sker medan det i de två andra 

blocken sköts utav endast omrörare. Detta kan vara en anledning till att energiförbrukningen från 

blåsmaskinerna är högre än för de andra två blocken. Ytterligare en källa till hög energikonsumtion 

för blåsmaskinerna i block A kan vara att det är problem någonstans längs vägen från blåsmaskin till 

syresättning av vattnet. Det kan vara att luftarna fungerar sämre och då måste blåsmaskinerna köras 

mer för att få ut samma mängd luft till bassängen. Eftersom blåsmaskinerna står för en stor del av 

den totala energiförbrukningen på reningsverk är det intressant att studera om en energibesparing 

kan göras genom att optimera luftningssystemet. Luftningssystemet består utav luftare, 

blåsmaskiner, styrsystem, luftledningssystem och ventiler.  Blåsmaskinerna är en viktig del i 

luftningssystemet då de är den elenergiförbrukande komponenten.  Flera olika studier har utförts på 

svenska reningsverk för att undersöka olika sätt att energieffektivisera luftningssystemet (Thunberg 

et al. 2007; Larsson et al. 2013; Wikén 2017). Det visar att åtgärder så som val av luftare och 

styrsystem kan påverka energiförbrukningen från luftningssystemet, det vill säga blåsmaskinerna.  

Inhämtade data över flöden och halter av ämnen i vattnet är tagna från givare i verket. Dessa givare 

måste rengöras kontinuerligt och rengöras för att ge ett riktigt värde. Detta är en stor felkälla då 

givet värde kan variera mycket. Antalet värden som använts i beräkningar och medelvärdesbildningar 

har varierat beroende på tillgängliga data. Osäkerheten i medelvärdesbildningen är därför stor och 

varierar beroende på vad som beräknats. Vid jämförelse mellan Figur 3 och Figur 4 på vattenflöden i 

Bioblock B var skillnader i mätdatat mycket framstående. Låddiagrammen i Figur 4 har flera utliggare 

i mätdatat och vissa mätningar skiljer sig extremt mycket (data över juni), dessa utliggare är tydliga 

tecken på kalibreringsfel som troligtvis har uppstått under rengöring av instrumenten.  

När utflödena av kväve analyserades gick det inte att se lika tydliga utliggare, dock så visade 

standardavvikelsen att bioblock A hade en mycket mer osäker rening av kväve. Under exempelvis 

februari renade blocket bort 60 % kväve medan under september kunde blocket rena uppemot 80 %. 

Dessa osäkerheter med blocket behöver tas i beaktning vid en eventuell ombyggnation.  
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22 Bilaga 

 
    

Slamskrapor  Block Effekt (kW) Drifttid h/dygn kWh/dygn 

  Bio A 0,18 24 4,32 

  Bio A 0,18 24 4,32 

  Bio A 0,18 24 4,32 

  Bio A 0,18 24 4,32 

  Bio A 0,18 24 4,32 

  Bio B 0,25 24 6 

  Bio B 0,25 24 6 

  Bio B 0,25 24 6 

  Bio B 0,25 24 6 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

  Bio C 0,37 24 8,88 

Omrörare Block Effekt (kW) Drifttid h/dygn kWh/dygn 

22st Bio A 0,18 24 4,32 

93st Bio B 0,25 24 6 

35st Bio C 0,75 24 18 

Pumpar Block Effekt (kW) Drifttid h/dygn kWh/dygn 

  Bio A 2 24 48 

  Bio A 2 24 48 

  Bio A 2 24 48 



 

 

 

 

  Bio A 2 24 48 

  Bio A 2 24 48 

  Bio A 2 24 48 

  Bio A 3,1 24 74,4 

  Bio A 3,1 24 74,4 

  Bio A 3,1 24 74,4 

  Bio A 3,1 24 74,4 

  Bio B 0,3 24 7,2 

  Bio B 8,8 24 211,2 

  Bio B 7,5 24 180 

  Bio B 21   0 

  Bio C 0,25 24 6 

  Bio C 2,2 8,4 18,48 

  Bio C 17,5 8,4 147 

  Bio C 0,75 24 18 

  Bio C 0,75 24 18 

  Bio C 0,75 24 18 

  Bio C 0,75 24 18 

  Bio C 0,75 24 18 

  Bio C 8,7   0 

  Bio C 8,8 24 211,2 

  Bio C 8,8 24 211,2 

  Bio C 17,5 8,4 147 

  Bio C 8,8 24 211,2 

  Bio C 8,8 24 211,2 

  Bio C 8,8 24 211,2 

  Bio C 5,9 24 141,6 
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22.1 Sammanfattning 

Utifrån en mängd nyckeltal ska merparten sållas bort för att få fram de mest lämpade nyckeltalen för 

Kungsängsverket. Studien fokuserar på att nyckeltalet ska kunna användas för jämförelse mellan de 

olika bioblocken, samt redovisa Kungsängsverkets energiförbrukning över tid. Metoden som har 

använts för att uppnå syftet är litteraturmetoden samt analys av resultat. Därefter fördes ett 

resonemang kring vilka nyckeltal som är passande. Resultatet blev tre nyckeltal, energiåtgång för 

massa borttaget kväve ur bioblock, energiåtgång för behandlad vattenmängd i bioblock, och 

energiåtgång för borttag av personekvivalenters kvävebidrag. Varav alla tre har ett antal fördelar och 

nackdelar. Ett antal tänkbara felkällor förekom under studiens gång vilket har diskuterats kring under 

diskussion.  

 

Rapporten följer strukturen: syfte, avgränsningar, metod, resultat, diskussion och slutsats. Under 

bilagor finns sökhistorik.      

  



 

 

 

 

22.2 Syfte 

Utifrån de nyckeltal som införskaffades från en tidigare rapport och tillgänglig data från 

Kungsängsverket ska avgränsningar till mer relevanta nyckeltal göras.  

 

22.3 Avgränsningar 

De kvarvarande nyckeltalen ska uppnå vissa kriterier, kunna ge en rättvis jämförelse mellan de olika 

blockens energiförbrukning samt kunna visa på en energiändring över tid. Därmed har följande 

avgränsningarna gjorts. 

 

Avgränsningar 

• Går det att jämföra mellan de olika blocken? 

• Visar nyckeltalet en rättvis jämförelse över tid? 

• Är nyckeltalet lättförståeligt? 

• Är nyckeltalet relevant till syftet att rena bort kväve från avloppsvattnet? 
 

22.4 Metod 

Metoden gick ut på att en litteraturstudie skapades som samlade in nyckeltal. Sökorden, antal 

sökresultat och databas finns i bilaga 1. Alla nyckeltal som kunde hittas inkluderades och dessa 

nyckelord samlades i ett Excel-dokument, bilaga 3. Därefter genomsöktes listan för att sålla bort 

dubbletter. De kvarvarande nyckelorden skrevs in i kolumnen under rubriken Sortering.  

 

En parallell undersökning av vilken data som Kungsängsverket hade mätt genomfördes. Där 

genomsöktes all data som hade delats med projektgruppen som kunde användas för att skapa 

nyckeltal. En första exkludering av nyckeltal genomfördes där de nyckeltal som kunde skapas utifrån 

den data som fanns tillgänglig blev kvar och de som inte kunde skapas exkluderades. De kvarvarande 

nyckeltalen redovisades under rubriken Exkludering 1. 

 

En annan parallell litteraturstudie genomfördes med syfte att med hjälp av mer precist underlag 

exkludera bort nyckeltal som ej var relevanta. Sökfrågan var “Vilka nyckeltal används i det biologiska 

reningssteget hos reningsverk” och var mer snäv än den första litteraturstudien. Sökorden, antal 

sökresultat, databas och listan finns i bilaga 2. Nyckeltalen jämfördes med de som togs fram i den 

senare litteraturstudien, om samma nyckeltal dök upp i båda listorna presenterades de i under 

rubriken Exkludering 2. 

 



 

 

 

 

Vid den tredje sållningen hade ny information från uppdragsgivaren tillkommit, att Kungsängsverket 

fokuserar på rening av kväve. Därav blev avgränsningen mer tydlig och fler nyckeltal tappade 

relevans. 

 

22.5 Resultat 

Efter den tredje exkluderingen kvarstod följande nyckeltal, totalkvävehalten i renat vatten, el-

energianvändning per personekvivalent per år samt specifik elenergianvändning för 

vattenproduktion. Utifrån de kvarvarande nyckeltalen omstrukturerades de för att få tre nyckeltal 

som passade syftet. Nyckeltalen blev energiåtgång för massa borttaget kväve ur bioblock, 

energiåtgång för behandlad vattenmängd i bioblock, och energiåtgång för borttag av 

personekvivalenters kvävebidrag. Dessa redovisas i tabell 1.  

Den sista kvoten, 
𝑁𝑈𝑝𝑝𝑠𝑙𝑎,å𝑟 

𝑝𝑒𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎
 , tas fram för att den visar hur mycket kväve en personekvivalent bidrar 

med i inloppsvattnet till Kungsängsverket. Utöver det behövs data för energiförbrukningen hos 

bioblocken och den totala borttagna massan kväve för det bioblocket under året. Då tas kvoten 
𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,å𝑟

𝑁𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,𝑏𝑜𝑟𝑡,å𝑟
  fram vilket är samma kvot som för det första nyckeltalet. Om de två kvoterna 

multipliceras så fås det tredje nyckeltalet vilket redovisas i ekvation A. 

 

𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,å𝑟

𝑝𝑒𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎,å𝑟
=

𝑁𝑈𝑝𝑝𝑠𝑙𝑎,å𝑟 

𝑝𝑒𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎
∙

𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,å𝑟

𝑁𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,𝑏𝑜𝑟𝑡,å𝑟
   (A) 

 

 

 

Tabell 1. De tre nyckeltalen framtagna efter tredje exkluderingen, deras beskrivning samt enhet. 

Nyckeltal 
nr: 

Nyckeltal som kvot Beskrivning av nyckeltal Enhet för nyckeltal 

1 𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,å𝑟

𝑁𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,𝑏𝑜𝑟𝑡,å𝑟
 

Energiåtgång för massa borttaget 
kväve ur bioblock 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
 

2 𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,å𝑟

𝑚𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,å𝑟
3  

Energiåtgång för behandlad 
vattenmängd i bioblock 

𝑘𝑊ℎ

𝑚3  

3 𝑘𝑊ℎ𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘,å𝑟

𝑝𝑒𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎,å𝑟
 

Energiåtgång för borttag av 
personekvivalenters kvävebidrag 

𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒
 

 

Resultatet från den första litteraturstudien och efter varje exkludering finns presenterad i bilaga 3. 

Resultatet från den andra litteraturstudien finns presenterad i bilaga 4.  

 



 

 

 

 

22.6 Diskussion 

Diskussion kring nyckeltal 

Efter den tredje exkluderingen kombinerades nyckelorden som redovisas i tabell 1. Det bestämdes 

att kvoten till nyckeltalen skulle innehålla energiförbrukning i täljaren. Anledningen till detta var för 

att nyckeltalen, enligt avgränsningarna, skulle ge en jämförelse av energiförbrukning. För att 

nyckeltalen i sin tur skulle gå att jämföras med varandra beslutades att den skulle hamna i täljaren 

för alla tre nyckeltalen. De tre parametrarna massa kväve, personekvivalent och volym vatten valdes 

sedan in som respektive nämnare. Anledningen varför kväve valdes för att räkna ut 

personekvivalenters bidrag till nyckeltal tre, och inte BOD7, var för att reningen av kväve är av 

intresse ur Kungsängsverkets perspektiv.  

 

Det första nyckeltalet i tabell 1 visar hur mycket energi som går åt för att ta bort en viss massa kväve 

ur ett bioblock. För att kunna redovisa det behövs data för hur stor massa kväve som renas bort ur de 

olika bioblocken och deras motsvarande energiförbrukning under samma tidsperiod. Fördelarna med 

nyckeltalet är att det går att jämföra nyckeltalen mellan blocken, det är enkelt att förstå vad ett högt 

eller lågt värde på nyckeltalet innebär samt att personalen på Kungsängsverket har ett tydligt mål att 

sträva mot i sin verksamhet: Att få ett så lågt värde på nyckeltalet som möjligt. En nackdel med 

nyckeltalet är att det kan visa på en orättvis jämförelse mellan blocken då det inte tar hänsyn till 

behandlad vattenmängd.  

 

De underlagen som behövs för att redovisa det andra nyckeltalet är hur mycket vatten i kubikmeter 

som passerar ett bioblock under en viss tid samt den energiförbrukningen det blocket har under 

samma tidsperiod. Nyckeltalet visar alltså hur stor energiförbrukningen är för en viss volym 

behandlad vattenmängd. Fördelarna med nyckeltalet är att det går att jämföra mellan blocken samt 

att det är lätt att förstå vad ett lågt eller högt värde på nyckeltalet innebär. Nackdelarna är att det 

inte visar på hur mycket kväve som renas bort i bioblocket och eftersom borttaget kväve är 

huvudsyftet med biosteget ger inte nyckeltalet någon indikation på hur bra reningen av kväve 

faktiskt är. 

 

Nyckeltal nummer tre visar hur mycket energi som går åt per personekvivalent för ett år i bioblocken. 

Nyckeltalet är en påbyggnad på det första nyckeltalet men massa kväve är omskrivet i 

personekvivalenter. Data som behövs för nyckeltalet är antal personekvivalenter anslutna till 

Kungsängsverket för ett visst år samt den totala massan kväve som kommer in till Kungsängsverket 

under motsvarande år. Fördelarna med nyckeltalet är att det går att jämföra bioblocken med 

varandra samt att personalen på Kungsängsverket kan sträva mot ett lågt värde på nyckeltalet. Ett 

lågt värde är bra då lite energi går åt att rena bort många personekvivalenters kvävebidrag. En 

nackdel är att nyckeltalet är svårare att förstå vid en första anblick då nyckeltalet inte visar på 

bortförd mängd kväve men innehåller det i beräkningen.  En annan nackdel är att detta nyckeltal inte 

går att jämföra över tidsperioder med olika långa tidsintervall. Det har att göra med att värdet för 



 

 

 

 

personekvivalenter är detsamma för ett år medan ett kortare tidsintervall ger upphov till mindre 

värden på övriga parametrar. 

 

Diskussion kring metod 

Metoden som använts har försökt återskapa en sådan vetenskaplig metod som möjligt med avsikt att 

inte vara partisk. Att först exkludera nyckeltal som inte stämde in med avgränsningarna verkade 

rimligt för att få fram ett färre antal, mer relevanta, nyckeltal. Litteraturundersökningen gjordes för 

att kunna ge en djupare inblick i vilka nyckeltal som är av relevans för det biologiska reningssteget. 

Sökorden som användes utvidgades då det inte gav tillräckligt många sökträffar första gången. 

Tanken var att få ett minimum med tre relevanta artiklar. En alternativ metod kunde ha varit att 

pröva fler databaser eller välja artiklar efter kvalitet. Detta då de nyckeltal som återfanns inte går in 

på varför nyckeltalen är mer lämpliga än andra utan tar enbart och redovisar vilka som har använts, 

är det svårt att avgöra ifall syftet med litteraturundersökningen uppnåddes. Nyckeltalen som 

återfanns i litteraturstudien rörde heller inte nödvändigtvis det biologiska reningssteget. Detta gör 

att även fast det ger en mer vetenskaplig grund betyder det inte att talen behöver vara lämpliga för 

studien eller Kungsängsverket. Detta kan ha lett till att nyckeltal som skulle kunna ha varit av mer 

relevans aldrig beaktades.  

 

Med avseende på syftet med detta projekt verkade inget kvarvarande nyckeltalen vara lämpligt i sig 

självt. Detta ledde till en omskrivning av nyckeltalen. En avgränsning som gjordes var att enbart 

energiförbrukningen per enhet skulle undersökas. Då omskrivningen bygger på befintliga kunskaper 

om reningsprocessen och nyckeltal finns en risk att resultatet blev begränsat utifrån tidigare 

kunskaper. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

22.7 Bilagor 

Bilaga 1 - Sökhistorik för den första litteraturstudien 

Databas Datum Sökord Träffar Sortering Titel Länk 
Google 2021-04-14 miljörapport 

Kungsängsrening
sverket 

  Miljörapport 
2019 - 
Kungsängsv
erket 

https://ww
w.uppsalav
atten.se/gl
obalassets/
dokument/
om-
oss/rapport
er-och-
exjobb/milj
orapporter/
miljorappor
t-
kungsangsv
erket-
2019.pdf  

Google 2021-04-15 Årsredovisning 
2019 - Uppsala 
Vatten 

  Årsredovisni
ng 2019 - 
Uppsala 
Vatten 

https://ww
w.uppsalav
atten.se/gl
obalassets/
dokument/
om-oss/ars-
-och-
hallbarhets
redovisning
/uv_arsred
ovisning_20
19_final.pdf 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 Benchmarking 
och nyckeltal vid 
avloppsreningsve
rk 

256 Relevans Benchmarki
ng och 
nyckeltal vid 
avloppsreni
ngsverk 

http://vav.g
riffel.net/fil
er/Rapport
_2010-
10.pdf 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 Resultatrapport 
för VASS 
Reningsverk 2016 

256 Relevans Resultatrap
port för 
VASS 
Reningsverk 
2016 

https://vatt
enbokhand
eln.svenskt
vatten.se/p
rodukt/resu
ltatrapport-
for-vass-
reningsverk
-
2016/?_t_i
d=1B2M2Y

https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/miljorapporter/miljorapport-kungsangsverket-2019.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4


 

 

 

 

8AsgTpgAm
Y7PhCfg%3
d%3d&_t_q
=%22nyckel
tal%22+%2
2reningsver
k%22&_t_t
ags=langua
ge%3asv%2
csiteid%3ab
47c99cb-
a914-4f1b-
8fba-
9e4836a98
4f6&_t_ip=
213.100.19
8.161&_t_h
it.id=Svensk
tVatten_W
eb_Busines
s_Vattenbo
khandeln_C
ore_VbhIte
m/Vattenb
okhandeln_
1797&_t_hi
t.pos=4 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 Nyckeltal inom 
VA - en 
intorduktion 

256 Relevans Nyckeltal 
inom VA - 
en 
intorduktion 

http://vav.g
riffel.net/fil
er/VA-
Forsk_2000
-08.pdf 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 Prioriterade 
nyckeltal för VA-
verksamhet 

256 Relevans Prioriterade 
nyckeltal för 
VA-
verksamhet 

http://vav.g
riffel.net/fil
er/svu-
rapport-
2018-
06.pdf 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 Tillskottsvatten i 
avloppssystem – 
nya tankar om 
nyckeltal 

256 Datum Tillskottsvat
ten i 
avloppssyst
em – nya 
tankar om 
nyckeltal 

https://vatt
enbokhand
eln.svenskt
vatten.se/w
p-
content/upl
oads/2020/
11/svu-
rapport-

https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/resultatrapport-for-vass-reningsverk-2016/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%22nyckeltal%22+%22reningsverk%22&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=213.100.198.161&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Business_Vattenbokhandeln_Core_VbhItem/Vattenbokhandeln_1797&_t_hit.pos=4
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2000-08.pdf
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2000-08.pdf
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2000-08.pdf
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2000-08.pdf
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2000-08.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf


 

 

 

 

2020-
13.pdf   

  

 

Bilaga 2 - Sökhistorik för den andra litteraturstudien 

Datum Data-
bas 

Sökord Träffar Titel Länk 

21-04-22 UU “biological treatment” 
AND KPI AND  
WWTP 

2 st A Performance 
Measurement Tool 
Leading Wastewater 
Treatment Plants 
toward Economic 
Efficiency and 
Sustainability 

https://www.m
dpi.com/2071-
1050/8/12/125
0/htm  

21-04-22 SLU avloppsreningsverk 
AND 
energikartläggning 

1 st Energieffektivisering 
och förbättrat 
resursutnyttjande 
vid Främby 
avloppsreningsverk i 
Falun 

https://stud.eps
ilon.slu.se/1460
7/  

21-04-22 UU “biological treatment” 
AND KPI AND WWTP 

2 st Achieving energy 
neutrality in 
wastewater 
treatment plants 
through energy 
savings and 
enhancing 
renewable energy 
production 

 

 

 

Bilaga 3 – Resultat nyckeltal 

Nr Nyckeltal Sortering Exkludering 1 Exkludering 2 Exkludering 3 

1 Antal anslutna 

Akut 
underhåll/totalt 
underhåll kan 
mätas i timmar 
och/eller kr 

Antal anslutna 
Behandlingsresulta
t avlopp BOD  

El-
energianvändning 
per pe per år 

2 
Försåld 
vattenmängd 

Alla regel- och 
myndighetskrav 
uppfylls 

Avloppskvalitet 
El-
energianvändning 
per pe per år 

Specifik 
elenergianvändning 
för 
vattenproduktion 

https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1250/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1250/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1250/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1250/htm
https://stud.epsilon.slu.se/14607/
https://stud.epsilon.slu.se/14607/
https://stud.epsilon.slu.se/14607/


 

 

 

 

3 
Producerad 
vattenmängd 

Andel otjänade 
vattenprov på 
verk och nät 

Behandlad 
avloppsvattenmän
gd 

Energieffektivitet 
Totalkvävehalten i 
renat vatten 

4 
Vattenförbrukn
ing till 
hushållen 

Andel 
tillskottsvatten 
med avseende 
på totala flödet 

Behandlad 
vattenmängd 

Mängd Tot-N 
Subsp. substans i 
inkommande 
avloppsvatten 

 

5 
Energiförbrukni
ng producerat 
vatten 

Andel vattenprov 
tjänligt med 
anmärkning på 
verk och nät 

Behandlat 
avloppsvatten 

Mängd BOD i 
inkommande 
avloppsvatten 

 

6 
Energiförbrukni
ng distribuerat 
vatten 

Andel 
återvunnen 
fosfor från ARV 
till produktiv 
mark 

Behandlingsresulta
t avlopp: BOD 

Mängd COD i 
inkommande 
avloppsvatten 

 

7 
Dricksvattenkv
alitet 

Anslutningsgrad 
Behandlingsresulta
t avlopp: 
fosforutsläpp 

Mängd TOC i 
inkommande 
avloppsvatten 

 

8 
Mikrobiologisk
a vattenprover 

Antal anslutna 

Behandlingsresulta
t avlopp: 
fosforutsläpp till 
recipient 

Specifik BOD-
belastning per pe 
per år 

 

9 
Kemiska 
vattenprover 

Antal klagomål 
på vattenkvalitet 
och tryck (färg) 

Biologisk 
syreförbrukning 

Specifik 
elenergianvändnin
g för 
vattenproduktion 

 

10 
Behandlad 
avloppsvatten
mängd 

Antal klagomål 
på vattenkvalitet 
och tryck (lukt) 

Dricksvattenkvalite
t 

Specifik kväve-
belastning per pe 
per år 

 

11 
Tillskottsvatten 
till reningsverk 

Antal klagomål 
på vattenkvalitet 
och tryck (smak) 

Dåligt tryck 
Specifik TOC-
belastning per pe 
per år 

 

12 
Energiförbrukni
ng behandlat 
avloppsvatten 

Antal klagomål 
på vattenkvalitet 
och tryck (tryck) 

El-användning 
Totalkvävehalten i 
renat vatten 

 

13 
Energiförbrukni
ng avledning 
spillvatten 

Antal km per 
driftspersonal 

El-
energianvändning 
per pe per år 

  

14 
Behandlingsres
ultat avlopp: 
BOD 

Antal 
personekvivalent
er 

El-
energiförbrukning 
per ansluten 
person 

  

15 
Behandlingsres
ultat avlopp: 
fosforutsläpp 

Antal stopp i 
dagvattenservise
r 

Energieffektivitet   



 

 

 

 

16 

Behandlingsres
ultat avlopp: 
fosforutsläpp 
till recipient 

Antal stopp i 
spillvattenförand
e serviser 

Energieffektivitet   

17 
Personekvivale
nter 

Antal stopp på 
dagvattenlednin
gar 

Energiförbrukning   

18 
Behandlad 
vattenmängd 

Antal stopp på 
spillvattenförand
e ledningar 

Energiförbrukning 
behandlat 
avloppsvatten 

  

19 
Biologisk 
syreförbruknin
g 

Avkastning 
Föroreningshalt 
per mängd 
utgående vatten 

  

20 
Inkommande 
avloppsvatten 

Avloppskvalitet 
Föroreningsmängd 
i inkommande 
vatten 

  

21 
Behandlat 
avloppsvatten 

Balanserat 
resultat – Total 
intäkt i 
förhållande till 
total kostnad 

Inkommande 
avloppsvatten 

  

22 
Bräddning/ofull
st. behandl. vid 
reningsverket 

Bedömning av 
kundservice 

Kemiska 
vattenprover 

  

23 
Bräddning/nöd
utsläpp från 
ledningsnätet 

Behandlad 
avloppsvattenmä
ngd 

Kolkälla för 
denitrifikation 

  

24 
Mängd BOD i 
inkommande 
avloppsvatten 

Behandlad 
vattenmängd 

Mikrobiologiska 
vattenprover 

  

25 
Mängd COD i 
inkommande 
avloppsvatten 

Behandlingsresul
tat avlopp: BOD 

Miljöbelastning i 
förhållande till 
gränsvärden 

  

26 
Mängd TOC i 
inkommande 
avloppsvatten 

Behandlingsresul
tat avlopp: 
fosforutsläpp 

Mängd BOD i 
inkommande 
avloppsvatten 

  

27 
Mängd Tot-P i 
inkommande 
avloppsvatten 

Behandlingsresul
tat avlopp: 
fosforutsläpp till 
recipient 

Mängd COD i 
inkommande 
avloppsvatten 

  

28 

Mängd Tot-N 
Subsp. 
substans i 
inkommande 
avloppsvatten 

Bevattningsrestri
ktioner 

Mängd renat 
vatten 

  



 

 

 

 

29 

Föroreningsmä
ngd i 
inkommande 
vatten 

Biogasproduktio
n per kg tillfört 
organiskt 
material 

Mängd TOC i 
inkommande 
avloppsvatten 

  

30 
Tillförd mängd 
kväve 

Biologisk 
syreförbrukning 

Mängd Tot-N 
Subsp. substans i 
inkommande 
avloppsvatten 

  

31 

Mängd i 
utgående 
vatten i 
förhållande till 
gränsvärden 

Bokfört värde i 
förhållande till 
återanskaffnings
värde 

Mängd Tot-P i 
inkommande 
avloppsvatten 

  

32 
Totalkvävehalt
en i renat 
vatten 

Bokfört 
värde/återanskaf
fningsvärde 

Personekvivalenter   

33 Reningseffekt 

Bräddning och 
nödavledning av 
spillvatten från 
avloppsnätet 

Reningseffekt   

34 
Mängder 
metall i slam 

Bräddning och 
nödavledning 
från 
avloppssystem – 
andel av total 
mängd 

Reningsgrad   

35 
Energiprodukti
on 

Bräddning/nödut
släpp från 
ledningsnätet 

Specifik BOD-
belastning per pe 
per år 

  

36 
Energiförbrukni
ng 

Bräddning/ofulls
t. behandl. vid 
reningsverket 

Specifik BOD-
massflöde ut 

  

37 
Förbrukning av 
kemiska 
produkter 

Dricksvattenkvali
tet 

Specifik 
elenergianvändnin
g för 
vattenproduktion 

  

38 

Elenergiförbruk
ning per 
ansluten 
person 

Drift och 
underhåll i 
förhållande till 
återanskaffnings
värde 

Specifik kväve-
belastning per pe 
per år 

  

39 

Driftkostnad 
per m3 
debiterad 
avloppsvolym 

Driftkostnad per 
m3 debiterad 
avloppsvolym 

Specifik N-
massflöde ut 

  



 

 

 

 

40 

Biogasprodukti
on per kg 
tillfört 
organiskt 
material 

Dåligt tryck 
Specifik TOC-
belastning per pe 
per år 

  

41 

Fällningsmedel
sförbrukning 
relativt avskild 
mängd fosfor 

Egenfunna läckor 
huvudledning 

Specifik TOC-
massflöde ut 

  

42 
Kostnad per kg 
oxiderat 
material 

Egenfunna läckor 
servisledning 

Syreöverföringseff
ekt 

  

43 

Föroreningsmä
ngd per 
ansluten 
person 

Eget kapital i 
förhållande till 
verksamhetsrisk 

Tillrinning per m3 
bassängvolym 

  

44 
Tillrinning per 
m3 
bassängvolym 

El-användning 
Totalkvävehalten i 
renat vatten 

  

45 
Prestation per 
m3 behandlat 
avloppsvatten 

Elanvändning för 
produktion och 
distribution av 
dricksvatten per 
m3 

Utnyttjandegrad   

46 
Energiförsörjni
ngsgrad 

El-
energianvändnin
g per pe per år 

   

47 
Biogasprodukti
on 

Elenergiförbrukn
ing per ansluten 
person 

   

48 
Energieffektivit
et 

Energieffektivitet    

49 
Komponent per 
personekvivale
nt 

Energiförbruknin
g 

   

50 
Klagomål per 
kund 

Energiförbruknin
g avledning 
spillvatten 

   

51 
Kostnad per 
producerad 
enhet 

Energiförbruknin
g behandlat 
avloppsvatten 

   

52 
Antal 
personekvivale
nter 

Energiförbruknin
g distribuerat 
vatten 

   

53 
Relativ 
volymbelastnin
g 

Energiförbruknin
g producerat 
vatten 

   



 

 

 

 

54 
Tillrinning 
relativt 
bassängvolym 

Energiförsörjning
sgrad 

   

55 
Kapacitetsmarg
inal 

Energiproduktio
n 

   

56 
Utnyttjandegra
d 

Energitapp i 
form av 
tillskottsvatten 

   

57 
Ämne per 
personekvivale
nt 

Energitapp i 
form av 
vattenförluster 

   

58 

El-
energianvändni
ng per pe per 
år 

Fällningsmedelsf
örbrukning 
relativt avskild 
mängd fosfor 

   

59 
Syreöverförings
effekt 

Förbrukning av 
kemiska 
produkter 

   

60 
Kolkälla för 
denitrifikation 

Förnyelsetakt    

61 
Kostnad för 
rening per 
reningsgrad 

Förnyelsetakt 
dagvattenlednin
gar 

   

62 
Specifik kväve-
belastning per 
pe per år 

Förnyelsetakt 
spillvattenförand
e ledningar 

   

63 
Specifik BOD-
belastning per 
pe per år 

Förnyelsetakt 
vattenledningar 

   

64 
Specifik TOC-
belastning per 
pe per år 

Föroreningshalt 
per mängd 
utgående vatten 

   

65 
Specifik N-
massflöde ut 

Föroreningsincid
enter 

   

66 
Specifik BOD-
massflöde ut 

Föroreningsmän
gd i inkommande 
vatten 

   

67 
Specifik TOC-
massflöde ut 

Föroreningsmän
gd per ansluten 
person 

   

68 
Specifik 
slammängd 

Försåld 
vattenmängd 

   

69 
Mängd köpt 
energi 

Hantering av 
avloppsslam 

   

70 
Föroreningshalt 
per mängd 

Högvärdig 
specifik 
biogasanvändnin

   



 

 

 

 

utgående 
vatten 

g ”exergivärdet” 
dvs. gas + el 

71 El-användning 

Icke-tekniskt 
tillförlitlighet och 
tillgängligt 
vatten 

   

72 
Miljöbelastning 
i förhållande till 
gränsvärden 

Index för 
säkerhet för 
vattenförsörjning 

   

73 
Återvinning av 
resurser per år 

Infrastructure 
Leakage Index 

   

74 

Tillförd 
avloppsvatten
mängd per 
debiterad 
mängd 

Inkommande 
avloppsvatten 

   

75 
Slamkvalitet 
per mängd 
slam  

Intäkt i 
förhållande till 
kostnad 

   

76 Avloppskvalitet 
Investeringstakt 
dagvattenlednin
gar 

   

77 
Läckor per 
ledningslängd 

Investeringstakt 
spillvattenförand
e ledningar 

   

78 
Vattenförluster 
per km ledning 

Investeringstakt 
vattenledningar 

   

79 
Klagomål per 
fastighet 

Kapacitetsmargi
nal 

   

80 

Elanvändning 
för produktion 
och distribution 
av dricksvatten 
per m3 

Kapitalkostnadsu
tveckling 

   

81 
Intäkt i 
förhållande till 
kostnad 

Kemiska 
vattenprover 

   

82 
Mängd renat 
vatten 

Klagomål per 
fastighet 

   

83 
Levereringsstab
ilitet 

Klagomål per 
kund 

   

84 
Anslutningsgra
d 

Klagomål på 
avloppsreningsv
erk 

   

85 
Läckagefrekven
s 

Klagomål på 
avloppsutsläpp 

   



 

 

 

 

86 
Nöjdhet med 
service 

Kolkälla för 
denitrifikation 

   

87 
Nöjdhet med 
vattenkvalitet 

Kostnad för 
rening per 
reningsgrad 

   

88 Prisvärdhet 
Kostnad per kg 
oxiderat material 

   

89 
Energieffektivit
et 

Kostnad per 
producerad 
enhet 

   

90 Förnyelsetakt Kreditvärdering    

91 
Kapitalkostnads
utveckling 

Kundkontakt    

92 
Källöversvämni
ng 

Källaröversvämni
ng pga andra 
orsaker  

   

93 

Icke-tekniskt 
tillförlitlighet 
och tillgängligt 
vatten 

Källaröversvämni
ng pga 
hydraulisk 
överbelastning 

   

94 

Teknisk 
tillförlitlighet 
och tillgängligt 
vatten 

Källaröversvämni
ngar i samband 
med nederbörd 
inom VO 

   

95 Vattenförluster 
Källaröversvämni
ngar inom VO 

   

96 

Index för 
säkerhet för 
vattenförsörjni
ng 

Källöversvämnin
g 

   

97 
Växthusgasutsl
äpp 

Leveransavbrott 
på ledningsnät 

   

98 
Föroreningsinci
denter 

Levereringsstabil
itet 

   

99 
Klagomål på 
avloppsutsläpp 

Lånevolym i 
förhållande till 
bokfört värde 

   

100 
Hantering av 
avloppsslam 

Läckagefrekvens    

101 Avkastning 
Läckfrekvens per 
material 

   

102 Kreditvärdering 
Läckor per 
ledningslängd 

   

103 Utväxling 
Mikrobiologiska 
vattenprover 

   



 

 

 

 

104 Räntetäckning 
Miljöbelastning i 
förhållande till 
gränsvärden 

   

105 
Oplanerade 
avbrott i 
leverans 

Mängd Tot-N 
Subsp. substans i 
inkommande 
avloppsvatten 

   

106 Dåligt tryck 
Mängd BOD i 
inkommande 
avloppsvatten 

   

107 
Bevattningsrest
riktioner 

Mängd COD i 
inkommande 
avloppsvatten 

   

108 
Leveranssäkerh
et 

Mängd i 
utgående vatten 
i förhållande till 
gränsvärden 

   

109 
Dricksvattenkv
alitet 

Mängd köpt 
energi 

   

110 

Källaröversväm
ning pga 
hydraulisk 
överbelastning 

Mängd renat 
vatten 

   

111 
Källaröversväm
ning pga andra 
orsaker  

Mängd TOC i 
inkommande 
avloppsvatten 

   

112 Kundkontakt 
Mängd Tot-P i 
inkommande 
avloppsvatten 

   

113 
Bedömning av 
kundservice 

Mängder metall i 
slam 

   

114 
Klagomål på 
avloppsrenings
verk 

Mängder till 
recipient 

   

115 
Slamanvändnin
g 

Nyinvesteringar i 
förhållande till 
återanskaffnings
värde 

   

116 Vattenförluster 

Nöjda brukare 
vatten och 
avlopp och VA-
verksamhet 

   

117 

Barriärkrav i 
förhållande till 
uppnådd 
barriärverkant 

Nöjdhet med 
service 

   



 

 

 

 

118 
Andel otjänade 
vattenprov på 
verk och nät 

Nöjdhet med 
vattenkvalitet 

   

119 

Andel 
vattenprov 
tjänligt med 
anmärkning på 
verk och nät 

Oplanerade 
avbrott i 
leverans 

   

120 

Utnyttjandegra
d vid 
vattenverket 
under maxdygn 

Prestation per 
m3 behandlat 
avloppsvatten 

   

121 

Utnyttjandedra
g råvatten 
under värsta 
förhållanden 

Prisvärdhet    

122 
Leveransavbrot
t på 
ledningsnät 

Producerad 
vattenmängd 

   

123 
Källaröversväm
ningar inom VO 

Reinvesteringar i 
förhållande till 
återanskaffnings
värde 

   

124 
Antal stopp på 
spillvattenföran
de ledningar 

Relativ 
volymbelastning 

   

125 
Antal stopp i 
spillvattenföran
de serviser 

Reningseffekten    

126 
Antal stopp på 
dagvattenledni
ngar 

Reningsgrad    

127 
Antal stopp i 
dagvattenservis
er 

Räntekänslighet 
(kapitalkostnade
r/totala 
kostnader) 

   

128 
Energitapp i 
form av 
tillskottsvatten 

Räntetäckning    

129 

Tillskottsvatten 
per 
ledningslängd 
och dygn 

Slamanvändning    

130 
Energitapp i 
form av 
vattenförluster 

Slamkvalitet per 
mängd slam  

   



 

 

 

 

131 

Bräddning och 
nödavledning 
från 
avloppssystem 
– andel av total 
mängd 

Specifik 
biogasproduktio
n från slam 
genererat från 
den egna 
kommunen 

   

132 

Vattenlednings
nätets status 
mätt som 
beräknade 
vattenförluster 

Specifik BOD-
belastning per pe 
per år 

   

133 
Förnyelsetakt 
spillvattenföran
de ledningar 

Specifik BOD-
massflöde ut 

   

134 
Förnyelsetakt 
dagvattenledni
ngar 

Specifik 
elenergianvändni
ng för 
vattenproduktio
n 

   

135 
Förnyelsetakt 
vattenledninga
r 

Specifik kväve-
belastning per pe 
per år 

   

136 

Investeringstak
t 
vattenledninga
r 

Specifik N-
massflöde ut 

   

137 

Investeringstak
t 
spillvattenföran
de ledningar 

Specifik 
slammängd 

   

138 

Investeringstak
t 
dagvattenledni
ngar 

Specifik TOC-
belastning per pe 
per år 

   

139 
Mängder till 
recipient 

Specifik TOC-
massflöde ut 

   

140 
Alla regel- och 
myndighetskra
v uppfylls 

Syreöverföringse
ffekt 

   

141 

Andel 
återvunnen 
fosfor från ARV 
till produktiv 
mark 

Teknisk 
tillförlitlighet och 
tillgängligt 
vatten 

   

142 Slamkvalitet 
Tillförd 
avloppsvattenmä

   



 

 

 

 

ngd per 
debiterad mängd 

143 

Specifik 
biogasprodukti
on från slam 
genererat från 
den egna 
kommunen 

Tillförd mängd 
kväve 

   

144 

Antal klagomål 
på 
vattenkvalitet 
och tryck (lukt) 

Tillrinning per 
m3 
bassängvolym 

   

145 

Antal klagomål 
på 
vattenkvalitet 
och tryck 
(smak) 

Tillrinning 
relativt 
bassängvolym 

   

146 

Antal klagomål 
på 
vattenkvalitet 
och tryck (färg) 

Tillskottsvatten 
per 
ledningslängd 
och dygn 

   

147 

Antal klagomål 
på 
vattenkvalitet 
och tryck 
(tryck) 

Tillskottsvatten 
till reningsverk 

   

148 

Högvärdig 
specifik 
biogasanvändni
ng 
”exergivärdet” 
dvs. gas + el 

Total 
dräneringsarea 

   

149 

Nöjda brukare 
vatten och 
avlopp och VA-
verksamhet 

Total kostnad 
jämfört med 
verksamhetens 
omfattning 

   

150 

Total kostnad 
jämfört med 
verksamhetens 
omfattning 

Totalkvävehalten 
i renat vatten 

   

151 

Bokfört värde i 
förhållande till 
återanskaffning
svärde 

Utnyttjandedrag 
råvatten under 
värsta 
förhållanden 

   

152 
Balanserat 
resultat – Total 
intäkt i 

Utnyttjandegrad    



 

 

 

 

förhållande till 
total kostnad 

153 

Reinvesteringar 
i förhållande till 
återanskaffning
svärde 

Utnyttjandegrad 
vid vattenverket 
under maxdygn 

   

154 

Räntekänslighe
t 
(kapitalkostnad
er/totala 
kostnader) 

Utspädningsgrad    

155 

Specifik 
elenergianvänd
ning för 
vattenprodukti
on 

Utväxling    

156 

Akut 
underhåll/total
t underhåll kan 
mätas i timmar 
ocheller kr 

Vattenförbruknin
g till hushållen 

   

157 

Drift och 
underhåll i 
förhållande till 
återanskaffning
svärde 

Vattenförluster 
per km ledning 

   

158 
Läckfrekvens 
per material 

Vattenledningsn
ätets status mätt 
som beräknade 
vattenförluster 

   

159 
Bokfört 
värde/återansk
affningsvärde 

Växthusgasutslä
pp 

   

160 
Infrastructure 
Leakage Index 

Återvinning av 
resurser per år 

   

161 
Egenfunna 
läckor 
huvudledning 

Ämne per 
personekvivalent 

   

162 
Egenfunna 
läckor 
servisledning 

    

163 

Källaröversväm
ningar i 
samband med 
nederbörd 
inom VO 

    



 

 

 

 

164 

Bräddning och 
nödavledning 
av spillvatten 
från 
avloppsnätet 

    

165 
Antal km per 
driftspersonal 

    

166 

Akut 
underhåll/total
t underhåll kan 
mätas i timmar 
och/eller kr 

    

168 
Personalintensi
tet 

    

169 
Energieffektivit
et 

    

170 

Drift och 
underhåll i 
förhållande till 
återanskaffning
svärde 

    

171 
Bokfört 
värde/återansk
affningsvärde 

    

172 

Eget kapital i 
förhållande till 
verksamhetsris
k 

    

173 

Nyinvesteringar 
i förhållande till 
återanskaffning
svärde 

    

174 
Lånevolym i 
förhållande till 
bokfört värde 

    

175 
Flödesvolym till 
bidragande 
ytor 

    

176 
Total 
dräneringsarea 

    

177 
Utspädningsgra
d 

    

178 

Andel 
tillskottsvatten 
med avseende 
på totala flödet 

    

179 Reningsgrad     



 

 

 

 

 

Bilaga 4 – Nyckeltal från andra litteraturstudien 

Nr Nyckeltal Enhet 

1 Faktisk reningshastighet med den förväntade 
reningshastigheten 

RRexp/RRact 

2 Energieffektiviteten kWh m-3
exp/kWh m-3

act 

3 Mängd COD per volym mg/L 
4 Inflöde m3/tid 

5 Rena suspenderade partiklar 0,2(SSV/SSTexp)/(SSV/SSTact) 
+0,8DMexp/DMact 

6 Förväntade mot den faktiska syrekonsumtionen kg m-3 O2exp/kg m-3 O2act 
7 Slamproduktion kgexp SST/m3

act 

8 Energikonsumtion per flöde kWh/m3 

9 Energikonsumtion för specifik maskin per flöde (pumpar, 
omrörare, m.m.) 

kWh/m3 
 

10 Energikonsumtion per personekvivalent kWh/peyear 

11 Energikonsumtionen per borttagen mängd BOD5 kWh/BODremoved 

12 Energikonsumtionen per borttagen mängd COD kWh/CODremoved 

 

I examensarbetet Energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande vid Främby 

avloppsreningsverk i Falun beskrivs det hur nyckeltal för energianvändningen baserades på olika 

enheter, som pumpar, omrörare, med mera, har jämförts med flödet. Samt genom att multiplicera 

nyckeltalet med det förväntade flödet i framtiden kunde ett framtids mått tas fram. Studien gjordes i 

syfte med att kunna göra en energikartläggning och effektivisering av ett reningsverk men användes 

även för att jämföra olika reningsverk mellan varandra. Samma metod skulle kunna appliceras på 

Kungsängsverket mellan de olika blocken.  

 

I artikeln Achieving energy neutrality in wastewater treatment plants through energy savings and 

enhancing renewable energy production nämndes ett antal nyckeltal relaterade till energikonsumtion 

för biologisk rening vid reningsverk. Bland annat nämndes att reningseffektiviteten hos reningsverk 

ofta mäts i borttagning av total mängd suspenderat fast ämne (TSS), organiskt material i form av COD 

eller BOD5 eller näringsämnen som exempelvis kväve. Enligt artikel var det vanligaste nyckeltalet för 

mätning av energieffektivitet KWh/m3. Det näst vanligaste var KWh/peyear och där peyear stod för 

personekvivalent per år medan det tredje vanligaste var energikonsumtionen per borttagen mängd 

BOD5 (KWh/BODremoved) eller per borttagen mängd COD (KWh/CODremoved). 
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22.8 Sammanfattning 

Denna rapport är tillför att ersätta G-03 då vid projektets fortgång mer information har 

tillkommit och metoden som användes i skrivandet av G-03-rapporten har specificerats. 

Studien fokuserar på att hitta ett nyckeltal som ska kunna användas för jämförelse mellan de 

olika bioblocken samt blockens energiförbrukning över tid. Utifrån en mängd nyckeltal 

sållades merparten bort för att få fram de mest lämpade nyckeltalen. Metoden som har använts 

för att uppnå syftet är analys av tidigare resultat utifrån de parametrar som mäts på 

Kungsängsverket idag. Därefter fördes ett resonemang kring vilka nyckeltal som är passande. 

Resultatet blev tre nyckeltal, energiåtgång för massa borttaget kväve, energiåtgång för 

behandlad vattenmängd, och energiåtgång över tid. Alla tre har ett antal fördelar och 

nackdelar vilket tas upp i diskussionen. Ett antal tänkbara felkällor förekom under studiens 

gång vilket också har diskuterats kring under diskussion.  

Rapporten följer strukturen: syfte, avgränsningar, metod, resultat, diskussion, slutsats och 

bilagor.    

  



 

 

 

 

22.9 Syfte 

Utifrån de nyckeltal som införskaffades från en tidigare rapport och tillgänglig data från 

Kungsängsverket ska avgränsningar till mer relevanta nyckeltal göras. Dessa nyckeltal ska 

kunna användas för att ge en mer rättvis jämförelse mellan de olika bioblocken. Samt ska 

kunna visa på energiförbrukningen över tid. 

 

22.10 Bakgrund 

Reningskraven för avloppsreningsverk är satta av Naturvårdsverket. Enligt NFS 2016:6 är de 

reningskraven ett årsmedelvärde på 15 mg/l för utsläpp av BOD7, 70 mg/l för utsläpp av 

COD, 10 mg/l eller en årsreduktion på 70 % av den totala kvävehalten. Dessutom finns ett 

tillståndsbeslut på ett årsmedelvärde på 0,25 mg/l för utsläpp av total fosforhalt. Utifrån 

Kungsängsverkets miljörapport 2019 renar verket BOD7, COD samt fosfor med god marginal. 

Det renas 517 %, 226 % respektive 227 % över reningskraven. Däremot ligger kväve närmare 

gränsvärdet med en rening på 91 % eller en renings effekt på 77 %, vilket tolkas som 

detsamma som en reningsreduktion på 77 %. 

 

22.11 Metod 

Metoden gick ut på att en tidigare litteraturstudie varav påfunna nyckeltal och parametrar 

analyserades utifrån givna kriterier. 

• Går det att jämföra mellan de olika blocken? 

• Är nyckeltalet lättförståeligt? 

• Går ingående parametrar att mäta vid valfri given tidpunkt? 

• Är nyckeltalet relevant till syftet att rena bort kväve från avloppsvattnet? 

• Är nyckeltalet relevant i förhållande till reningskraven? 

Alla nyckeltal som uppkom i studien exkluderades ifall de inte uppnådde kriterierna. 

Analysen utgick från den data Kungsängsverket mäter i dagsläget. Nyckeltal som inte 

uppnådde kraven sorterades bort, se bilaga 1. Då nyckeltalet ska kunna visa på 

energiförbrukningen skrevs de kvarvarande parametrar och nyckeltal om till att innehålla 

energiförbrukningen, kWh, i täljaren. 

 

22.12 Resultat 

Tabell 1 visar de resulterande nyckeltalen efter omskrivning. 

Tabell 1 – Nyckeltal 



 

 

 

 

Nr Nyckeltal som 

kvot 

Beskrivning Enhet 

1  Energiförbrukning per behandlad 

vattenmängd 

kWh / m3 

2  Energiförbrukning per block kWh / tid 

3  Energiförbrukning per massa renat kväve kWh / kg-N 

 

22.13 Diskussion 

Diskussion kring nyckeltal 

Det bestämdes att kvoten till nyckeltalen skulle innehålla energiförbrukning i täljaren. 

Anledningen till detta var för att nyckeltalen, enligt avgränsningarna, skulle gå att jämföras 

med varandra. Dessutom skrevs koncentration om till massa, genom multiplikation med 

flödet, för att vara mer lättförstådd. Därav skrevs resultatet om till energiförbrukning per 

behandlad vattenmängd, energiförbrukning över tid per block och energiförbrukning per 

massa renat kväve utifrån det som redovisas i bilagan. 

Det första nyckeltalet visar hur stor energiförbrukningen är för en viss volym behandlad 

vattenmängd. Fördelarna med nyckeltalet är att det går att jämföra mellan blocken samt att det 

är lätt att förstå vad ett lågt eller högt värde på nyckeltalet innebär. Nackdelarna är att det inte 

ger någon indikation på hur bra reningen faktiskt är.  

Det andra nyckeltalet, energiförbrukning per block, redovisar endast energiförbrukning per 

tidsenhet. Fördelen med detta nyckeltal är att det är enkelt att tyda. Nackdelen är att det inte 

ger en rättvis jämförelse i sig då ett block kan behöva använde mer energi för att det tar emot 

en större mängd avloppsvatten. 

Det tredje nyckeltalet visar hur mycket energi som går åt för att ta bort en viss massa kväve ur 

ett bioblock. Fördelarna med nyckeltalet är att det är relevant för reningen. Det är enkelt att 

förstå vad ett högt eller lågt värde på nyckeltalet innebär samt att personalen på 

Kungsängsverket har ett tydligt mål att sträva mot i sin verksamhet.  

Nyckeltalen i sig ger ingen rättvis jämförelse mellan de olika blocken. En rättvis jämförelse 

skulle behöva ta hänsyn till ett flertal påverkande faktorer. De tre faktorerna som vi anser är 

av intresse är delvis energiförbrukning, delvis hur bra reningen är men även hur stor 

belastningen i behandlad vattenmängd. 

Diskussion kring metod 

Metoden som använts har försökt återskapa en sådan vetenskaplig metod som möjligt med 

avsikt att inte vara partisk. Att litteraturmetoden användes i tidigare studier gör att resultatet 

bygger på vad som använts i tidigare rapporter och inte vad som är möjligt att använda på 

Kungsängsverket. Vissa parametrar som mäts idag kan vara mer lämpade att använda i 

nyckeltalet, men då dessa inte förekom i litteraturstudien togs detta inte hänsyn till. Sedan 

kräver analysen en bra förståelse för vad alla parametrar innebär och hur de kan kopplas till 



 

 

 

 

det biologiska reningssteget. Därav finns risken att parametrar exkluderades fast de kan vara 

relevanta. 

Med avseende på syftet med detta projekt verkade inget kvarvarande nyckeltalen vara 

lämpligt i sig självt. Detta ledde till en omskrivning av nyckeltalen. En avgränsning som 

gjordes var att enbart energiförbrukningen per enhet skulle undersökas. Då omskrivningen 

bygger på befintliga kunskaper om reningsprocessen och nyckeltal finns en risk att resultatet 

blev begränsat utifrån tidigare kunskaper. 

 

  



 

 

 

 

 

22.14  

22.15 Bilaga 

Bilaga 1 - Påfunna nyckeltal/parametrar samt analysprocess 

Nyckeltal och funna 

parametrar 
Exkludering 1 Resultat 

Antal anslutna [st] Antal anslutna [st] 

Energiförbrukning - behandlat 

avloppsvatten  

[kWh/behandlad mängd m3] 

Behandlad 

avloppsvattenmängd [m3/år] 

Behandlad 

avloppsvattenmängd [m3/år]  

Energiförbrukning per 

anläggningsdel [kWh/tid] 

BOD7 [mg/l] BOD7 [mg/l] Tot-N [mg/l] 

BOD7-reduktion [%] BOD7-reduktion [%]  

El-energianvändning [GWh/år] El-energianvändning [GWh/år]  

El-energiförbrukning per 

personekvivalent  

[kWh/pe och år] 

El-energiförbrukning per 

personekvivalent  

[kWh/pe och år] 

 

Energieffektivitet 

[kWh/ref.värde kWh] 

Energieffektivitet 

[kWh/ref.värde kWh] 
 

Energiförbrukning [kWh/pers.] Energiförbrukning [kWh/pers.]  

Energiförbrukning - behandlat 

avloppsvatten  

[kWh/behandlad mängd m3] 

Energiförbrukning - behandlat 

avloppsvatten  

[kWh/behandlad mängd m3] 

 

Energiförbrukning [kWh/pe] Energiförbrukning [kWh/pe]  

Energiförbrukning per 

anläggningsdel [kWh/pe och 

år] 

Energiförbrukning per 

anläggningsdel [kWh/tid] 
 

Flöde [m3/tid] Flöde [m3/tid]  

Fosforutsläpp till recipient 

[ton/år] 

Fosforutsläpp till recipient 

[ton/år] 
 

Högvärdig specifik 

biogasanvändning 

”exergivärdet”, dvs. gas + el 

[kWh/pers och år] 

Högvärdig specifik 

biogasanvändning 

”exergivärdet”, dvs. gas + el 

[kWh/pers och år] 

 

NH4-N NH4-N  

NO2-NO3-N NO2-NO3-N  

OCP-reduktion OCP-reduktion  

Personvekvivalenter [pe] Personvekvivalenter [pe]  

pH pH  

Reningseffekt [%] Reningseffekt [%]  

Specifik belastning BOD7 

[g/pe,d] 

Specifik belastning BOD7 

[g/pe,d] 
 

Specifik belastning COD 

[g/pe,d] 

Specifik belastning COD 

[g/pe,d] 
 

Specifik belastning N [g/pe,d] Specifik belastning N [g/pe,d]  



 

 

 

 

Specifik belastning N per 

fysisk ansluten person 

Specifik belastning N per 

fysisk ansluten person 
 

Specifik belastning P [g/pe,d] Specifik belastning P [g/pe,d]  

Specifik belastning P per fysisk 

ansluten person 

Specifik belastning P per fysisk 

ansluten person 
 

Specifik belastning TOC 

[g/pe,d] 

Specifik belastning TOC 

[g/pe,d] 
 

Syrgashalt [mg/l] Syrgehalt [mg/l]  

TOC [mg/l eller ton/år] TOC [mg/l]  

Tot-N [mg/l eller ton/år] Tot-N [mg/l]  

Tot-N-reduktion [%] Tot-N-reduktion [%]  

Tot-P [mg/l eller ton/år] Tot-P [mg/l]  

Tot-P-reduktion [%] Tot-P-reduktion [%]  
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24 Inledning 

På avloppsreningsverk är det biologiska reningssteget en stor energiförbrukare (VA-verkens 

energianvändning 2011). För att kunna jämföra energieffektivitet på det biologiska reningssteget på 

ett rättvist sätt bör bra nyckeltal tas fram. Denna rapport fokuserar på Kungsängsverket och 

energieffektiviteten på dess biologiska reningssteg. 

 

På Kungsängsverket ska en energieffektivisering åstadkommas på 20 % till år 2030, räknat från 2020 

års nivå. Det är därför av intressant att ta fram nyckeltal som visar på energiförbrukningen i 

förhållande till reningsgraden av olika parametrar. För att kunna arbeta aktivt med detta är det också 

relevant att kunna använda nyckeltalet för jämförelse, både inom och mellan reningsverk.  

 

24.1 Frågeställning 

Vilket/vilka nyckeltal är mest lämplig för jämförelse av energiförbrukning i biologisk rening? För 

jämförelse mellan olika reningsverk i Sverige/Europa 

 

24.2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att besvara frågeställningen genom att presentera förslag till 

nyckeltal som ska vara lämpliga för jämförelse av energiförbrukning för biologisk rening mellan 

reningsverk i Sverige och Europa. 

25 Bakgrund  

25.1 Nyckeltal 

I Nyckeltal inom VA - en introduktion skrev de att ”nyckeltal är kvoten mellan en viss kvantitativ 

beskrivning av verksamheten och något den kan relateras till…” (Aqua-Tech Consult et al., 2000) även 

om citatet har några år på nacken är beskrivningen relevant även idag. Ett nyckeltal används för att 

enkelt granska en verksamhet eller i detta fall en reningsprocess. Inom VA-verksamheten används 

nyckeltal för uppföljning av den egna verksamheten, jämförelse mellan olika reningsverk, samt analys 

för att förklara skillnaden mellan olika verk (Aqua-Tech Consult et al., 2000). 

  

När det gäller att ta fram nyckeltal finns det vissa aspekter att ha i åtanke. Enligt P. Balmér och D. 

Hellström ska ett nyckeltal tilltala högre som lägre positioner på arbetsplatsen. Samt att i mån av 

utsträckning kompensera för de olika förhållanden som uppkommer. Ett exempel på detta är val av 

reningsprocess. Vid användning av syretillförsel för nitrifikation fås en högre energikonsumtion än 



 

 

 

 

utan nitrifikation. Enligt  P. Sather et al. ska även nyckeltalet vara definierade, mätbara, 

kontrollerbara och lättförståeliga (Aqua-Tech Consult et al., 2000). Nyckeltalen skapas efter behov 

och när det gäller operationssystem är det mer lämpligt att använda parametrar som går att påverka. 

Exempel på indikatorer som granskas in VA är utflödes kvalitet, slam samt kvaliteten av slam och 

energi, men fler finns beroende på intresse (P Balmér & Hellström, 2012). 

  

I dagsläget använder Kungsängsverket bland annat nyckeltal som energiförbrukning per behandlad 

avloppsvattenmängd för beskrivning av hela verket prestanda (Vatten och Avfall, 2018). När det 

kommer till det biologiska reningssteget redovisas bland annat nyckeltal som reningseffekt under 

årets gång, eller utsläppt mängd av kontrollparametrar (Uppsala avloppsreningsverk 

(Kungsängsverket), 2019). 

 

I Sverige har reningsverk för vana att jobba med nyckeltal och det finns pågående projekt för 

insamling av data. På begäran av Svenskt Vatten leder VASS en insamling av data, där den senaste 

rapporten släpptes 2016. Informationen kan användas för riktmärkning men det är viktigt att beakta 

att verken är olika utformade (Peter Balmér, 2018).  

 

I Europa har liknande projekt gjorts på regional nivå men då preferens av nyckeltal och utformning av 

verk och reningsprocess skiljer sig åt finns inget register på gemensamma nyckeltal. Tidigare studier 

har gjorts i länder som exempelvis Österrike, Italien och Tyskland, där resultatet för olika reningsverk 

har sammanställts. Databasen EuroStat möjliggör även att på egen hand ta fram värden för 

jämförelse men innehåller en begränsad mängd information.  

 

Personekvivalent, pe är begrepp som används av avloppsreningsverk för att inkludera industriers 

belastning till verket. På Kungsängsverket beräknas idag personekvivalent med hjälp av massa BOD7 

(Uppsala vatten 2019). Det fås fram genom att dividera den totala inkommande mängden BOD7 med 

70 då varje personekvivalent anses bidra med 70 g BOD7. Beräkningen av personekvivalent skiljer sig 

dock åt mellan verk i olika länder. I Europa är det vanligt att det beräknas på liknande sett med BOD5 

men att det på senare år skett en övergång internationellt till att beräkna det med COD (Balmér 

2010).  

 

26 Metod 

Metoden bestod av en litteraturstudie som gav en grund för vilka nyckeltal som används inom det 

biologiska reningssteget och på reningsverk i Europa. Sökresultatet användes sedan som grund till 

analys av lämpliga nyckeltal för Kungsängsverket. 

 



 

 

 

 

26.1 Litteraturstudie 

En omfattande litteraturstudie utformades för att samla in underlag över använda nyckeltal med 

fokus på det biologiska reningssteget och energiförbrukning. Som underlag för litteraturstudien 

formulerades sökfrågan:  

 

Vilka nyckeltal har använts för analys av energiförbrukning och reningen på det biologiska 

reningssteget på reningsverk i Europa?  

 

Utifrån den kunde sökorden energiförbrukning, biologiskt reningssteg, avloppsreningsverk och 

nyckeltal tas fram. Hur sökningarna genomfördes finns redovisat i bilaga 1. Sökningarna fokuserade 

på sökresultat i Europa vilket betyder att sökresultat utanför Europa exkluderades. Dessutom 

exkluderades sökresultat på ämnesområden som inte var relaterade till syftet. Av praktiska skäl 

uteslöts språk som inte var svenska eller engelska. Vidare formulerades avgränsningar gällande vilka 

nyckeltal som skulle hämtas ur de sökresultat som lästes. Dessa avgränsningar var att nyckeltalet 

skulle vara en kvot bestående av dels energiförbrukning, dels en parameter som är kopplat till 

reningen i biosteget. Från resultatet sammanställdes vilka nyckeltal som användes och i hur många 

rapporter de förekom.  

 

26.2 Analys 

Resultatet i litteratursökningen analyserades utifrån om det var applicerbart på Kungsängsverket. 

Vilket innebar att den parameter som användes för att beskriva reningssteget på Kungsängsverket 

skulle vara en parameter som det idag samlas in data för. I bilaga 3 finns parametrar listade som det 

finns data för. Denna lista användes som utgångspunkt när analysen genomfördes. Dessutom 

sållades de nyckeltal som endast förekommer en gång bort. Därefter sammanställdes vilka av 

nyckeltalen från litteraturstudien som det delvis fanns data för men som också förekom mer än en 

gång. 

 

26.3 Referenslista 

För att få en uppfattning om de olika värdena för nyckeltalen togs en referenslista fram utifrån de 

rapporter som lästes i litteraturstudien. De värden som inkluderades var för verk som linkar 

Kungsängsverket i antal personekvivalenter. 

27 Resultat 

Resultaten från litteraturstudien redovisas i bilaga 2. I Tabell 1 redovisas de nyckeltal som blev kvar 

efter att analysen hade genomförts.  



 

 

 

 

 

Tabell 1. Tabell över nyckeltalen uttryckta som en kvot, dess beskrivning i ord samt i hur många 

rapporter från litteraturstudien den dök upp. 

 Nyckeltal, kvot Beskrivning av nyckeltalet i ord Frekvens 

1 𝑘𝑊ℎ

𝑚3  
Energiförbrukning per behandlad 
vattenmängd 

17 

2 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒 ∙ å𝑟
 

Energiförbrukning per personekvivalent 
och år 

12 

3 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝐶𝑂𝐷
 

Energiförbrukning per borttag av massa 
COD 

10 

4 𝑘𝑊ℎ

𝑡
 

Energiförbrukning per tidsenhet 5 

5 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Elanvändning per ansluten person till 
avloppsreningsverk 

4 

6 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝐵𝑂𝐷5
 

Energiförbrukning per borttag av massa 
BOD5 

3 

 

Resultat över referensvärden finns presenterad i Tabell 2. Där det finns redovisat i vilket land studien 

gjordes, vilket årtal rapporten skrevs, antal anslutna och vilka referensvärden som presenterades i 

rapporten. Värdena är presenterade på samma sätt som i rapporterna. 

 

Tabell 2. Resultat över referensvärden. 

Region År Antal 
anslutna 

Antal 
verk 

Aktiv slam-
process 

Nitrifikatio
n 
avskiljning  

Referensvärden 

SVE 2017 322 034 pe 1 - - • 0,9 utsläpp kg 

BOD7/pe,år 
      • 4,4 utsläpp kg 

COD/pe,år 
      • 110,3 kWh/pe,år 

exkl. pumpar 
      • 35,5 GWh/år 

exkl. pumpar 
      • 110,3 

kWh/pers,år 

exkl. pumpar 

 2017 190 167 pe 1 - - • 0,0 utsläpp kg 

BOD7/pe,år 
      • 0,0 utsläpp kg 

COD/pe,år 
      • 32,6 kWh/pe,år 

exkl. pumpar 



 

 

 

 

      • 6,20 GWh/år 

exkl. pumpar 
      • 43,3 kWh/pers,år 

exkl. pumpar 
FIN 2018 - 22 Ja - • 0,49 kWh/m3 

 2018 - 1 Ja - • 0,46 kWh/m3 

      • 0,81 kWh/kg 

borttaget COD 
      • 2,10 GWh/år 

ITL 2018 > 100 000 pe 18 Ja - • 36,67 kWh/pe,år 

      • 0,66 kWh/m3 

      • 0,75 kWh/kg 

borttaget COD 
ITL 2020 197 500 pe 1 Ja Ja • 0,48 kWh/m3 

      • 15,87 kWh/pe,år 

      • 1,03 kWh/COD 

borttaget 
      • 3,13 GWh/år 

 

 

28 Diskussion 

Tabell 1 redovisar hur ofta ett nyckeltal förekom under studien. Nyckeltalets frekvens kan ge en 

indikation på att det är ett bra nyckeltal men det kan även vara en indikation på att det är det mest 

konventionella. Angående de tre mest frekvent nyckeltalen finns ett antal för- och nackdelar. I ett 

flertal studier rapporterades det att trots att energiförbrukning per behandlad vattenmängd, nr 1 i 

tabell 1, är det vanligaste nyckeltalet så finns det för många osäkerheter. Nyckeltalet tar inte hänsyn 

till nederbörd eller dimensionering av verket. Därmed är det inte lämpligt för jämförelse. Det positiva 

är att det är väl använt och det finns mycket data för nyckeltalet. När det kommer till 

energiförbrukning i förhållande till personekvivalent och år, nr 2, tas lite mer med i beräkningen. 

Nyckeltalet tar hänsyn till VA-verkets kapacitet. Dock har det framgått att hur pe har räknats ut 

varierar från verk till verk. På Kungsängsverket har pe beräknats med hjälp av massan BOD7. Som 

tidigare nämnts har personekvivalent beräknats på olika sätt vid olika reningsverk och nyckeltalet 

som presenteras i tabell 1 redovisar inte exakt hur den beräkningen ska gå till. En förklaring till detta 

var att alla rapporter inte redovisade hur personekvivalent beräknades. 

 

Noterbart är att nyckeltalet med borttag av kväve sållades bort under analysen då det inte var 

tillräckligt populärt i litteraturstudien. I inledning nämndes att borttag av kväve var den mest 

relevanta parametern att studera på Kungsängsverket. Det belyser svårigheten i att hitta nyckeltal 

som kan användas för att jämföra mellan reningsverk då alla reningsverk har olika förutsättningar. 



 

 

 

 

 

Slutligen, energi per borttagen mängd COD per år, förekommer också ofta i rapporter och kan ge en 

bra indikation på verks prestanda då COD ökar med både ökat antal pe och inkommande vatten. 

Detta gör att COD tar hänsyn till mer än de två andra talen men ger ingen garanti för rättvis 

jämförelse. Ett tillvägagångssätt är att utifrån Kungsängsverkets intresse finna liknande verk i Sverige 

och Europa och jämföra med specifika verk. 

 

 

  



 

 

 

 

29 Bilagor 

Bilaga 1 – Sökhistorik 

 

Bilaga 2 - Resultat 

Tabell över nyckeltalen uttryckta som en kvot, dess beskrivning i ord, samt i hur många rapporter 

från litteraturstudien den dök upp.  

 Nyckeltal, kvot Beskrivning av nyckeltalet i ord Frekvens 

1 𝑘𝑊ℎ

𝑚3  
Energiförbrukning per behandlad 
vattenmängd 

17 

2 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝐵𝑂𝐷5
 

Energiförbrukning per borttag av massa 
BOD5 

3 

3 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝐶𝑂𝐷
 

Energiförbrukning per borttag av massa 
COD 

10 

4 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝑇𝑁
 

Energiförbrukning per borttag av massa 
totalkväve 

1 

5 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑚𝑇𝑃
  Energiförbrukning per borttag av massa 

totalfosfor 
1 

6 𝑘𝑊ℎ

𝑡
 

Energiförbrukning per tid 5 

7 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒 ∙ å𝑟
 

Energiförbrukning per personekvivalent 
och år 

12 

8 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑇𝑆𝑆
 

Energiförbrukning per borttagen mängd 
TSS  
 

1 

9 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Energiförbrukning för den kumulativa 
luftningen över tid 

1 

10 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Energiförbrukning för den kumulativa 
omrörning över tid 

1 

11 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Energiförbrukning för den kumulativa 
pumpning över tid 

1 

12 𝑘𝑊ℎ

𝑚3/100 𝑚
 

Normaliserad energiförbrukning för 
pumpning per 100 m höjning   
 

1 

13 𝑘𝑊ℎ

𝑚3/100 𝑚
 

Normaliserad energiförbrukning för 
vattenförbrukning 
 

1 

14 𝑘𝑊ℎ

𝑚3/100 𝑚
 

Normaliserad energiförbrukning för 
avloppsvatteninsamling  
 

1 

15 𝑘𝑊ℎ

€
 

Industrispecifik enegiindikator 
(Industry-specific energy performance 
indicator) 
 

1 



 

 

 

 

16 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖

𝑘𝑊ℎ
 

Specifika mängden koldioxidutsläpp per 
energiförbrukning  

1 

17 𝑘𝑊ℎ

𝑑
 

Energikonsumtion för pumpning 
 

1 

18 𝑘𝑊ℎ

𝑑
 

Energikonsumtion för luftning 
 

1 

19 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
 

Energiförbrukning per tillsatt mängd 
NaOH 

1 

20 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝐻2𝑂2
 

Energiförbrukning per producerad 
mängd H2O2 

1 

21 𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Elanvändning per ansluten person till 
avloppsreningsverk 

4 

22 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒 ∙ å𝑟
 

Energiförbrukning för luftning per 
personekvivalent och år 

1 

23 𝑘𝑊ℎ

𝑚3  
Elanvändning per debiterad 
vattenmängd 

1 

24 𝑊ℎ

𝑚3 ∙ 𝑙𝑦𝑓𝑡ℎö𝑗𝑑
 

Energiförbrukning för pumpar per 
kubikmeter behandlat vatten och 
lyfthöjd 

1 

25 𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒 ∙ ∆𝐻%
 

Energieffektivitet  
 

1 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 3 - Lista över vilka data som mottagits från Kungsängsverket  

• Energiförbrukning  

• Luftflöden (Nm3/h) [Luftflöde Bio A.xlsx, Luftflöde bio B.xlsx, Luftflöde bio 

C.xlsx,]  

• Vattenflöden (m3/h) [Vattenflöden.xlsx]  

• Blåsmaskiners procent av maxkapacitet (%) [Blåsmaskiner bioA och C.xlsx, 

Blåsmaskiner bioB.xlsx]  

• Syrehalter (mg/l) [Syrehalter Bio A.xlsx, Syrehalter Bio B.xlsx, Syrehalter Bio 

C.xlsx]  

• Inkommande kvävehalter [Inkommande kväve.xlsx]  

• BOD7 (mg/l)  

• COD (mg/l)  

• TOC (mg/l)  

• Tot-P (mg/l)  

• Tot-N (mg/l)  

• SS (mg/l)  

• Utgående kvävehalter [Kväve ut.xlsx]  

• NH4 (mg NH4/l)  

• NO3 (mg NO3/l)  

• Utgående kvävehalter [Utgående värden biosteg_ Ntot.xlsx]  

• BOD7 (mg/l)  

• COD (mg/l)  

• TOC (mg/l)  

• Tot-P (mg/l)  

• PO4-P (mg/l)  

• Tot-N (mg/l)  

• NO3-N (mg/l)  

• NO2-N (mg/l) (inga mätvärden)  

• SS (mg/l)  

• HCO3 (mg/l)  

• Konduktivitet (mS/m)  

• pH  

• Fe (mg/l)   

• Omrörare, blåsmaskiner, övriga maskiner och processer, pumpar, skrapor 

[Blåsmaskin & Kompressor.xls, Omrörare.xls, Maskin & Processor.xls, 

Pumpar.xls, Skrapor.xls]  

• Varvtal (rpm)  

• Effekt (kW)  

• Spänning (V)  

• Märkström (A)  

• Driftstart (år)  

• Blåsmaskiner, pumpar [Blåsmaskin & Kompressor.xls, Pumpar.xls]  

• Tryckhöjd (mvp)  

• Kapacitet (m3/h)  

• DN (mm)  

• PN (bar)  



 

 

 

 

• Personekvivaletner [Miljörapport Kungsängsverket 2019]  

• Antal anslutna personer till reningsverk   
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Sammanfattning: 

 

I förstudien beskrivs kort syftet, mål och intressenter i projektarbetet. Därefter följer en bakgrund till 

områden som bedöms som relevanta för att kunna besvara frågeställningen. Det gäller områden som 

nyckeltal, energikartläggning och hur avloppsreningen ser ut på Kungsängsverket idag. Hur den 

biologiska reningen går till beskrivs mer ingående och de tekniska delar som ingår, som luftare och 

omrörare, undersöks.  

 

En kortare studie har också gjorts på vilka liknande studier som gjorts på andra reningsverk, samt vad 

som gjorts på Kungsängsverket tidigare. En fördjupning av hur en metod kan se ut görs inför det 

fortsatta arbetet. Rapporten avslutas med en sammanfattning och rekommendation inför det 

fortsatta arbetet med projektet.  

  



 

 

 

 

Förstudie 
 

Innehåll 

Bakgrund ................................................................................................................................ 196 

Syfte.................................................................................................................................... 196 

Mål...................................................................................................................................... 196 

Intressenter ......................................................................................................................... 196 

Undersökning ......................................................................................................................... 197 

Nyckeltal ............................................................................................................................ 197 

Kungsängsverket ................................................................................................................ 197 

Det biologiska reningssteget .......................................................................................... 197 

Alternativa biologiska reningsmetoder .............................................................................. 199 

MSBR ............................................................................................................................. 199 

MBR ............................................................................................................................... 199 

MBBR ............................................................................................................................ 199 

Energikartläggning ............................................................................................................. 199 

Luftning .......................................................................................................................... 200 

Omrörning ...................................................................................................................... 203 

Liknande studier ................................................................................................................. 204 

Luftning .......................................................................................................................... 204 

Tidigare åtgärder och energiförbrukning ....................................................................... 206 

LCC-analys ......................................................................................................................... 206 

Metod...................................................................................................................................... 207 

Litteraturstudie ................................................................................................................... 207 



 

 

 

 

Analys av mätdata .............................................................................................................. 208 

Sammanfattning och rekommendation ................................................................................... 208 

Källförteckning ....................................................................................................................... 210 

 

  



 

 

 

 

30 Bakgrund 

30.1 Syfte 

Syftet med projektet är att kunna besvara tre centrala frågeställningar rörande energiförbrukningen i 

biosteget på Kungsängsverket i Uppsala. 

 

Följande frågeställningar ska besvaras i projektet: 

 

7. Vilket/vilka nyckeltal är mest lämplig för jämförelse av energiförbrukning i 

biologisk rening? Både för jämförelse mellan olika reningsverk i Sverige/Europa, 

mellan olika bioblock och för jämförelse över tid med hänsyn till reningsgrad och 

kapacitet.  

8. Hur mycket energi förbrukar de olika biostegen och diskussion kring vad orsaken 

för dessa skillnader är? 

9. Med vilka åtgärder kan Kungsängsverket minska sin energiförbrukning i 

biosteget och är det kostnadseffektivt?  

 

30.2 Mål 

Det huvudsakliga målet med projektet är att kunna hjälpa Uppsala Vatten att nå sitt mål om att 

minska sin energiförbrukning med 20 % till år 2030 räknat från 2020, samt att ta fram ett eller fler 

lämpliga nyckeltal för att mäta energiförbrukningen.  

 

30.3 Intressenter 

Inom projektet finns flera intressenter. Den tydligaste är projektgruppen som vill fördjupa sig i ämnet 

och kunna bidra till att hitta kostnads- och energieffektiva lösningar för Uppsala Vatten. På så vis kan 

även projektgruppen vara med och minska verksamhetens klimatpåverkan. Uppsala Vatten är också 

en intressent då resultatet av projektet kan användas i deras verksamhet för att nå miljömål och 

minska energikostnader. Andra intressenter inom projektet är Uppsala universitet (UU) där kursen 

som projekt görs inom hålls och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bidrar med stöd och 

handledare till projektet. 



 

 

 

 

31 Undersökning 

31.1 Nyckeltal 

I Nyckeltal inom VA - en introduktion skrev det att ”nyckeltal är kvoten mellan en viss kvantitativ 

beskrivning av verksamheten och något den kan relateras till…” (Aqua-Tech Consult et al., 2000) även 

om citatet har några år på nacken är beskrivningen relevant även idag. Ett nyckeltal används för att 

enkelt granska en verksamhet eller i detta fall en reningsprocess. När det gäller att ta fram nyckeltal 

finns det vissa aspekter att ha i åtanke. Dessa är att nyckeltalet ska vara definierat, mätbart, 

kontrollerbart och lättförståeligt (Aqua-Tech Consult et al., 2000). 

 

För att hitta lämpliga nyckeltal för jämförelse inom reningsverket och mellan verk både i Sverige och 

Europa har en undersökning gjorts över vilka nyckeltal som används idag. För denna undersökning 

har rapporter som årsredovisning, miljörapporter, relevant forskning granskats. Exempelvis i en 

rapport som analyserade nyckeltal hos reningsverk förekom behandlad mängd energi per 

personekvivalent per år. Samt undersöktes effektiviteten i procent för kontrollparametrar 

(Wennerholm, 2014). Övergripande i detta stadie framgår det att flera nyckeltal har använts för att 

bedöma reningsprocesser och verk. Varav vissa kan vara av mindre relevans för denna studie, 

exempelvis kundtillfredsställelse. Nyckeltal som har förekommit när det skrivs om verket som helhet 

har varit energiförbrukning över tid, behandlad avloppsvattenmängd över tid, personekvivalenter, 

för att nämna några. Medan nyckeltal som förekommit angående det biologiska reningssteget har 

varit, bland annat, elanvändning, luftflöde och effektivitet.   

 

31.2 Kungsängsverket 

Beläget i sydöstra Uppsala ligger stadens största reningsverk Kungsängsverket som ansvarar för 

större delen av avloppshanteringen från invånare och industrier i Uppsala.  

Kungsängsverket sattes i bruk redan på 1940-talet och bestod då av en sedimenteringsbassäng och 

två rötkammare (Kungsängsverket, 2010a). Sedan dess har befolkningen i kommunen nästan 

tredubblats och för att hänga med i utvecklingen har Kungsängsverket anpassats för att möta kraven 

på en ökande befolkning ((Befolkningsutveckling Uppsala Kommun Från År 1920 Och Framåt, 2017). 

Uppgraderingen av reningsverket har skett gradvis och det första blocket för biologisk rening, Block-

A, sattes i bruk 1957. Ytterligare två block, block-B och block-C, har tillkommit på 1960-respektive 

1990-talet och dessa tre block utgör idag den biologiska reningen på Kungsängsverket enligt Niklas 

Svanberg. 

 

31.2.1 Det biologiska reningssteget 

Den biologiska reningen på Kungsängsverket utgår från en aktivslamprocess där mikroorganismer 

används för att bryta ned organiskt material för att rena avloppsvattnet (Uppsala Vatten, 2019) 



 

 

 

 

På Kungsängsverket leds det inkommande avloppsvatten till en luftad bassäng där det blandas med 

växande mikroorganismer (aktivt slam). Tillgången på syre är en förutsättning för att 

mikroorganismer ska kunna bryta ned organiskt material. När mikroorganismer har växt till sig 

klumpar de ihop sig till större flockar där större delen av nedbrytningen sker. Flockarna binder även 

partiklar som är för lätta för att sedimentera själva vilket ytterligare underlättar reningen. Vattnet 

med det aktiva slammet leds sedan vidare till en sedimentationsbassäng där större delen av slammet 

separeras från vattnet och returneras till luftningsbassängen i form av returslam eller går ut som 

överskottslam till slambehandling. Det returnerade slammet är mycket viktig för aktivslamprocessen 

eftersom processen grundar sig i att slammet ska ha längre uppehållstid än vattnet (Carlsson & 

Hallin, 2010). 

En av de viktigaste reningsprocesserna som sker i det biologiska reningssteget är kvävereningen. Om 

höga halter av kväve tillåts att släppas ut kan detta leda till hälsorisker i dricksvattnet och 

övergödning (Kungsängsverket, 2010b). Det inkommande kvävet till Kungsängsverket från 

avloppsvattnet består av 70 % ammoniumkväve och 30 % organiskt bundet kväve (ibid.). En del av 

det organiskt bundna kvävet förs bort tillsammans med överskottslammet men för att komma åt 

ammoniumkvävet behöver en annan metod användas. För att separera ammoniumkvävet i den 

biologiska reningen omvandlas det till kvävgas (N2) genom de mikrobiologiska processerna 

nitrifikation och denitrifikation (Fredriksson, 2010). I nitrifikationen oxiderar bakterier 

ammoniumjoner till nitratjoner enligt reaktionsformeln: 

NH+
4 + 2 O2 ⇄ NO-

3 + H2O + 2 H+                                    (1) 

Reaktionen är beroende av syrerika förhållanden för att fungera på ett tillfredställande sätt och sker i 

bassänger med kontinuerlig luftning.  

Omvandlingen av nitratjoner till kvävgas sker under denitrifikationen som är en anoxisk reaktion där 

bakterier reducerar kvävet i nitrat genom nitratrespiration. 

4 NO-
3 + 5 C + 4 H+ ⇄ 2 N2 + 5 CO2 + 2 H2O   (2) 

I reningsverk är det vanligt att tillsätta en extern kolkälla för att skynda på denitrifikationen och 

säkerhetsställa att kvävereningen ger en tillräcklig rening då inkommande kol från avloppsvatten kan 

variera (Carlsson & Hallin, 2010). 

 

På Kungsängsverket sker den biologiska reningen på liknande sätt i bioblocken. I block-B och block-C 

finns det flera nitrifikation- och denitrifikationszoner i blocken och kaskadkväverening används för att 

rena kvävet i vattnet. I kaskadkvävereningen tillsätts avloppsvattnet stegvis i denitrifikationszoner 

vilket tillåter det organiska materialet i avloppsvattnet att användas som energi till denitrifierare utan 

att använda en extern kolkälla (Uppsala Vatten, 2019). I block A har kväveavskiljningen på senare tid 

skett med intermittent luftning och fördenitrifikation där syresättningen varierades under 

reningsprocessen men har sedan detta år (2021) ersatts med kaskadkväverening enligt Niklas 

Svanberg (Hanhan et al., 2011). 

  



 

 

 

 

31.3 Alternativa biologiska reningsmetoder 

31.3.1 MSBR  

En MSBR (membrane sequencing bioreactor) är en kombination av rening med membran och en 

satsvis biologisk rening (SBR).  SBR-tekniken skiljer sig från konventionell avloppsrening i den mån att 

avloppsvattnet tillsätts satsvis till en bassäng där reningen sker. Både luftning och sedimentering sker 

i samma bassäng och ingen returslamspumpning behövs till reningen (Fredriksson, 2010). I en MSBR 

byts sedimenteringssteget ut mot ett membran där utflödet filtreras antingen genom ultrafiltrering 

(UF) eller nanofiltrering (NF) (Pajoumshariati et al., 2017).  

 

31.3.2 MBR 

MBR (Membrane Bioreactor) är en avloppsreningsprocess som involverar steg från den aktiva 

slamprocessen och membranteknologi. Istället för att ha en sedimentationsbassäng i slutet av den 

aktiva slamprocessen finns det ett membran med en porstorlek från 0.1 till 1000 nanometer 

beroende på vilken membranteknik som används (Melin et al., 2006). Eftersom sedimentationssteget 

elimineras går det att använda tekniken med högre vätskekoncentrationen som kan underlätta 

rening under perioder då stora mängder dagvatten kommer in (Fitzgerald, 2008). Nackdelen med 

MBR-tekniken är att membranen behöver renas i takt med att porerna fylls för att bibehålla en hög 

rening. Reningen görs ofta genom att blåsa luft på membranen, vilket är en energikostsam process 

(Melin et al., 2006). 

 

31.3.3 MBBR 

Ett alternativ till den aktiva slamprocessen som idag används på Kungsängsverket är en MBBR 

(moving bed biofilm reactor). Metoden renar avloppsvatten med hjälp av små bitar av polyetylen, 

ofta formade som en räfflad cylinder med ett kors i mitten, fungerar som en tillväxtzon för 

mikroorganismer. Dessa så kallade “bärare” blandas om i en bassäng, via luftning i aeroba bassänger 

och omrörning i anaeroba. Mikroorganismerna som växer på bärarna bildar tillsammans en biofilm 

där den absolut största delen av reningen sker. Därför är den viktigaste designparametern för en 

MBBR-process formen på bärarna för att en så stor specifik yta biofilm som möjligt ska bildas. 

Eftersom MBR:s rening är beroende av bärarna och inte så mycket volymen, går processen att 

använda i mycket mindre bassänger än vad en aktivslamprocess skulle kräva, vilket gör MBBR till ett 

attraktivt alternativ där platsbrist råder (Ødegaard, 2006). 

 

31.4 Energikartläggning 

Inom projektet ska en energikartläggning av biosteget göras. För att kunna göra detta är det viktigt 

att förstå vilka de olika delarna av bioreningen är och hur de fungerar. Kungsängsverket använder sig 

av pumpar som pumpar in vattnet till bioblocken. För att styra nitrifiering och denitrifiering i 



 

 

 

 

biobassängerna tillförs syre till systemet med hjälp av blåsmaskiner och luftare. Det finns omrörare 

som blandar om vattnet och hindrar slam från att sedimentera. Det finns också ett system som tar 

bort gammalt slam och för tillbaka returslam vilket sker med pumpar och delvis med skrapor vid 

behov. Alla komponenter och maskiner involverade i dessa processer förbrukar energi och kan 

undersökas utifrån ett energiperspektiv. 

 

Nedan har fokus lagts på luftnings- och omrörningsprocessen då dessa framstår som de mest 

energikrävande systemen. 

 

31.4.1 Luftning 

I bioreningssteget skickas syre in i form utav luft för att reglera och främja den biologiska processen. 

Luftningen i en reaktor har flera komponenter som förbrukar energi. Hela det system som tillför syre 

till bassängen kallas luftningssystemet och består utav blåsmaskiner, luftledningar, styrsystem, givare 

och reglerventiler. Det finns tidigare utredningar som visar på att luftningen kan stå för ca 30–50 % 

utav avloppsreningsverkets energiförbrukning (Bengtsson et al., 2019). Eftersom luftning står för en 

stor del utav energiförbrukningen är det ett relevant område att studera för att öka 

energieffektiviteten för hela reningsverket.  

 

Hur funkar det? 

I den biologiska reningen används mikroorganismer och dessa behöver syre för att utföra två viktiga 

processer, oxidering av organiskt material och ammonium. Detta sker ofta genom en 

aktivslamprocess, som kan se lite olika ut. Några av de vanligaste metoderna i kommunala 

reningsverk, som tas upp i rapporten Effektiv luftning (Bengtsson et al., 2019), är sekventiella satsvisa 

reaktorer, biofilmsprocesser med bärarmaterial, aeroba granuler och membranbioreaktorer. 

 

Luftningssystemet kan byggas upp på flera olika sätt, med olika typer av blåsmaskiner och olika sätt 

att fördela syret i bassängen. Nedan följer de metoder som beskrivs som vanliga i Svenskt vattens 

rapport (Bengtsson et al., 2019).  Luftningssystemen delas generellt in i två kategorier, bottenluftning 

där luften kommer från botten och ytluftning där luft tillförs från ytan. Ytluftning innebär oftast att 

luft blandas in mekaniskt från atmosfären. Bottenluftning är däremot det vanligaste i svenska 

kommunala reningsverk (Bengtsson et al., 2019).  

 

Bottenluftning kan i sin tur delas in i två kategorier, mekaniska bottenluftningssystem och fin-

/grovblåsiga luftare. Mekaniska luftare är oftast jetluftare eller kombinerade luftare/omrörare. 

Jetluftare är en pump som skapar en jetström som blandar om i reaktorn, luften kommer antingen 

från ett självsug eller från en blåsmaskin. En kombinerad luftare/omrörare består utav en rotor som 

blandar vatten och luft och en omrörare som rör runt i vattnet. Alternativet till mekaniska luftare är 

bottenluftning från fin-/grovblåsiga luftare. De fungerar så att de skapar luftbubblor genom att luften 



 

 

 

 

skickas genom ett membran på luftaren, det ser också till att luften sprids i bassängen. Luftarna sitter 

jämnt fördelade över bassängbotten.  Grovblåsiga luftare fungerar genom att de skapar luftbubblor 

när luften skickas ut genom hålen som ofta har en öppning på ca 5–10 mm.  Grovblåsiga system är 

vanliga i bassänger med MBBR. Grovblåsiga system har ofta högre alfa-värden än finblåsiga system. 

Alfa-värdet beskriver ytaktiva ämnen i avloppsvattnet och de har en negativ påverkan på 

masstransporten gas-vätska. Andra skillnader jämfört med finblåsiga system är att de har lägre 

syreöverföringseffektivitet. Fördelarna med grovblåsiga är lägre mottryck, mindre underhåll, längre 

livslängd och lägre krav på hur ren ingående luft är.  Finblåsiga system fungerar på samma sätt som 

de grovblåsiga med den största skillnaden att finblåsiga producerar mindre bubblor, ca 2–5 mm 

stora. Luftbubblornas storlek beror på ytspänning, luftflöde och porstorlek på membranen. Luftaren 

kan bestå av keramik eller gummi, det senare alternativet är vanligast idag. Luftaren kan också vara 

rigid eller inte. En rigid luftare har oftast ingen backventil vilket gör att vatten kan rinna tillbaka in i 

luftaren. Flexibla luftare däremot kan förhindra att vatten rinner tillbaka in i luftaren. Detta sker ofta 

genom att membranet expanderar när luften strömmar ut och porerna öppnas. När det inte är något 

luftflöde sjunker membranet ihop och porerna sluts. Vilka material som luftaren kan bestå utav 

avgörs av hur vattensammansättning ser ut, till exempel om det inkommer mycket industrivatten 

som kan påverka gummit  (Bengtsson et al., 2019).  

 

I luftningssytemet ingår, förutom luftaren, blåsmaskiner, ventiler, luftledningssystem och ett 

styrsystem. Luftledningssystemet är de rör som leder ner luft från blåsmaskinen till luftaren i 

bassängen. Ventiler finns i luftningssystemet för att reglera luftflödet. Exempel på olika ventiler är 

vridspjällsventiler, skjutspjällsventiler och kulsektorventiler. Vridspjällsventiler (fjärilsventiler) är de 

vanligaste enligt Svenskt Vatten rapporten. Blåsmaskinerna är de som skickar in luft i systemet med 

ett önskat tryck och flöde. En blåsmaskin fungerar som en kompressor men skillnaden mellan dem är 

att kompressorn skickar ut luft med ännu högre tryck än en blåsmaskin och blåsmaskinen har ett 

högre flöde. Det finns olika typer av blåsmaskiner och dessa kan delas in i deplacementblåsmaskiner 

och centrifugalblåsmaskiner. Deplacementsblåsmaskiner skjuter luften genom maskinen för att skapa 

ett tryck. Två sorter är vridkolvsmaskinen och skruvblåsmaskinen, båda består utav två kolvar som 

skjuter luften genom maskinen. Skruvblåsmaskinen är mer energieffektiv än vridkolsmaskinen. 

Centrifugalblåsmaskiner är en annan typ av blåsmaskiner och de fungerar så att luften får fart genom 

en ett fläkthjul som drivs av en motor. Ett exempel på centrifugalblåsmaskin är turboblåsmaskinen 

som är en aerodynamiskt utformad turbinmotor. En stor skillnad mellan deplacement- och 

centrifugalblåsmaskiner är hur de kan regleras, vilken effekt de kan köras på och förhållandet mellan 

tryck och luftflöde (Bengtsson et al., 2019). 

 

De luftare som används på Kungsängsverket idag är tallriksluftare från Sanitaire. Tallriksluftaren är en 

typ av finblåsig luftare med ett membran som inte rigid. Blåsmaskiner som används är en typ av 

turboblåsmaskin bland annat av märket Sulzer.  

 

 



 

 

 

 

Tabell 24 Blåsmaskiner för biosteget på Kungsängsverket 

BIOBLOCK BLÅSMASKINER (ST) EFFEKT (KW) 

BIO B 2 150 
BIO C 2 150 
BIO A 1 132 
 1 110 

 

 

Energiförbrukning 

Energiförbrukningen från luftningen beror på en rad faktorer, från övergripande utformning på 

systemet till processrelaterade orsaker. Övergripande så har hur mycket syre som ska tillföras den 

biologiska reningen en stor betydelse för energiförbrukningen. Hur mycket syre som behövs till den 

biologiska reningen avgörs av avloppsvattnets sammansättning, till exempel BOD och ytaktiva 

ämnen, samt bioreningens utformning. Därefter finns en rad faktorer som påverkar hur 

energieffektivt syre kan tillföras till vattnet i bassängen. För varje ingående komponent i 

luftningssystemet finns det parametrar och faktorer som avgör hur effektivt de fungerar och således 

deras energiförbrukning. För en energieffektiv tillförsel av syre till vattnet är styrningen av 

luftningssystemet också mycket viktig.  Överdimensionering av reningssteget är också en faktor som 

kan leda till en lägre effektivitet och detta kan vara viktigt att ta hänsyn till vid en om- och 

utbyggnation för en växande stad(Bengtsson et al., 2019).  

 

 

Figur 30 Faktorer som påverkar energieffektiviteten i luftningen av bioblocket 



 

 

 

 

Det inkommande vattnet till bioblocket kommer att ha en sammansättning av olika beståndsdelar 

och dessa kan beskrivas med olika värden för att ta reda på syreförbrukningen i biosteget.  BOD är ett 

värde för biokemisk syreförbrukning. Den biologiska processen förbrukar därefter olika mängd syre, 

detta beror på olika processalternativ. Processer som nitrifikation, denitrifikation och BOD-reduktion 

konsumerar syre i olika utsträckning. Även slamåldern påverkar syreupptaget i bioreningen. I 

biosteget kan man också påverka syreåtgången med så kallad fördenitrifikation (Bengtsson et al. 

2019).  

 

En faktor som påverkar energieffektiviteten utifrån drift och styrning är den lösta mängden syre i 

bioblocket. För att upprätthålla en högre syrehalt kräver mer energi i form av mer luftning och 

processen kan därför optimeras. Däremot finns det flera nackdelar med att ha en för låg syrehalt och 

att upprätthålla en tillräcklig syrehalt för tillräcklig renhet är också viktig. Här finns bland annat en 

risk med lustgasbildning. Syreöverföringseffektiviteten, och således energieffektiviteten, påverkas 

också av faktorer så som: temperatur, tryck, salthalt, slamhalt och bassängdjup. Vilken typ av luftare 

spelar också roll för syreöverföringen, till exempel om det är en fin-eller grovblåsig luftare, och hur 

de är placerade över botten.  Bottentäckningsgraden och placering av luftare gentemot omrörare 

påverkar cirkulationen i bassängen och syresättningen kan på sätt variera i bassängen.  

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är ålder och igensättning hos luftaren.  Ålder och igensättning 

gör att luftaren fungerar sämre och detta leder till en högre energiförbrukning. Detta gäller framför 

allt finblåsiga luftare. Dels kan ålder göra att membran fungerar sämre  

och det kan bero på materialet i luftaren. Mjukgörare i membranet kan påverkas över tid, effekterna 

beror delvis på vattensammansättningen i inkommande vatten. Sämre funktion hos luftaren kan 

också bero på igensättning. Igensättning kan förebyggas med hjälp utav rengöring, tillskillnad från 

effekter från åldrande. Att luftaren sätts igen uppstår framför allt av två orsaker, fällningar eller 

tillväxt av biofilm (Bengtsson et al. 2019). 

 

31.4.2 Omrörning 

Även om luftningen är en stor och viktig del av den biologiska reningen finns det andra processer 

som förbrukar energi i biosteget. Dessa är motorerna till omrörningen och pumpar. 

 

Omrörning är en viktig del av den biologiska reningen. I luftningsbassängerna är oftast behovet av 

omrörning tillfredsställt utav luftningen vilket gör att mekanisk omrörning inte är nödvändig. 

Däremot kan omrörare ibland bli nödvändiga vid låga flöden då luftningen inte är tillräckligt påtaglig 

för att hindra slammet från att sedimentera, detta är ofta en mer energieffektiv lösning än att 

använda luftningen som omrörning. I de anoxa bassängerna krävs omrörning för att hålla slammet 

suspenderat men man vill inte tillsätta syre till vattnet. Därför är mekanisk omrörning en lämplig 

metod (Olsson, 2008). 

 



 

 

 

 

Valet av omrörare för en viss typ av bassäng grundar sig på flera olika faktorer som bassänggeometri 

och bassängvolym. Även hur omrörarna placeras är viktigt då deras vridningsvinkel och lutning är av 

stor betydelse (Olsson, 2008).  

 

Dimensioneringen av effekten och hastigheten är också avgörande för att få ett energieffektivt 

system. För att kunna undvika avlagringar bör bladens hastighet var på 0,2–0,3 m/s vid botten på 

bassängen och den specifika omrörningseffekten bör ligga mellan 3 och 8 W/m3 (Olsson, 2008). 

 

På Kungsängsverket finns det tre stycken olika bioblock. I tabell 1 presenteras antalet omrörare för 

vardera biosteg och dess effekt, informationen har lämnats av Niklas Svanberg på Uppsala Vatten.   

 

Tabell 2 Omrörare för biosteget på Kungsängsverket 

Bioblock Antal omrörare (st) Effekt (kW) 

Bio A 22 0,18 
Bio B 93 0,25 

Bio C 35 0,75 

 

Motorerna till omrörningen går på sin fulla effekt dygnet runt under alla dagar om året enligt Niklas 

Svanberg. Elmotorer slits med åren och detta påverkar verkningsgraden på dem, verkningsgraden 

sjunker med ca 0,1% varje år (Alenius & Karlsson, 2011). 

 

31.5 Liknande studier 

31.5.1 Luftning 

31.5.1.1 Studier kring energieffektivisering av luftning 

Efter en kort litteratursökning kan det konstateras att det har gjorts en del studier på 

energieffektivisering av luftningen på svenska reningsverk. Tidigare studier har gjorts både kring 

optimering av styrning av luftsystemet, och effektivisering av komponenter så som blåsmaskiner 

samt processdriften.  

 

På Sternö avloppsreningsverk har en studie gjorts där en testlinje i den biologiska reningen fick ett 

nytt luftningssystem för att öka effektiviteten. Detta jämfördes sedan mot en referenslinje. 

Resultatet från studien var att energiförbrukningen från luftningen minskade med 64 % vilket 

motsvarar en besparing på hela verket på 14 %. En annan positiv effekt var också att reningsgraden 



 

 

 

 

ökade för testlinjen. Avskiljningen av BOD och ammonium ökade med ett par procent och samt att 

syreöverföringen blev effektivare (Larsson et al., 2013).  

 

I Käppala-verket gjordes ett optimeringsförsök för att öka energieffektiviteten i luftningssteget för 

verket. I studien testades tre strategier, individuell syrestyrning, styrning med ammonium-och 

syreåterkoppling samt individuell syrestyrning med återkoppling. I den senare strategin, kunde en 

luftflödesminskning på 18 % mätas med bibehållen reningsgrad. En minskning i luftflöde ger verket 

en stor energibesparing då blåsmaskinerna stod för ca. 20 % av verkets totala energiförbrukning 

(Thunberg et al., 2007).   

 

I en studie av Bromma reningsverk kunde en viss energibesparing konstateras genom att optimera 

styrningen av blåsmaskiner. Energiförbrukningen blev lägre när styrningen optimerades så att nyare 

blåsmaskiner användes i första hand och de äldre blåsmaskinerna i andra han (Wikén, 2017). 

 

Under en studie av avloppsreningsverket Lucerna, där förbättringar av kvävereduktionsprocessen 

studerades, kunde en energibesparing konstateras från de testade åtgärderna. En optimering av 

driften av aktivslam processen studerades och det kunde då också konstateras att 

energieffektiviteten för luftningen också blev bättre (Wenström, 2013).  

 

Även på Himmerfjärdsverket har en undersökning gjorts om hur bioreningssteget kan 

energieffektiviseras med hjälp utav styrning. I studien undersöktes hur ammoniumåterkoppling kan 

minska energiförbrukningen. Det konstaterades att ammoniumåterkoppling kunde minska 

elförbrukningen genom att det minskade syreförbrukningen (Andersson, 2012).  

 

För att vidare studera energioptimering av kvävereningssteget kan även optimering av kvävereningen 

och kostnad för drift studeras. Exempel på detta är studien av optimering av kvävereningen för 

bioblock A i Kungsängsverket där en optimering av kvävereningen med intermittentstyrning också 

kunde minska energiförbrukningen (Svanberg, 2016). En annan aspekt av energibesparing för 

bioreningssteget är att anpassa vattenflödet in till bioblocket med elpriset med hjälp utav 

magasinering. En studie som gjorts på detta visar att det går att spara pengar på detta (Sund, 2019). 

Däremot visar detta inte på någon energibesparing i sig utan bara en kostnadsbesparing.    

 

Utifrån resultatet från de olika studier som gjorts för att undersöka energiförbrukningen i luftningen 

av reningssteget kan det konstateras att det finns flera sätt att gå till väga för att energieffektivisera. 

Dels kan en optimerad process och styrning av luftningen bidra till en energibesparing, dels ökar 

energieffektiviteten vid användning av nyare och effektivare luftningssystem. En viktig aspekt vid 

samtliga studier var att reningsgraden skulle bibehållas eller förbättras. Ett mönster var också att det 



 

 

 

 

åtgärder för att optimera kvävereningen och att se till att luftningssystemet fungerar optimalt gick 

hand i hand.  

 

 

31.5.2 Tidigare åtgärder och energiförbrukning 

Energiförbrukningen för Kungsängsverkets biosteg utgörs av elförbrukning. Hur den totala 

elförbrukningen har varierat åren 2009 till 2019 presenteras i tabell 3 där total elenergiförbrukning 

redovisas. Informationen är tagen från Miljörapporter åren 2011 (Uppsala Vatten, 2011) till och med 

2019 (Uppsala Vatten, 2019). 

 

Tabell 3. Årselenergiförbrukning åren 2009 till 2019. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

(MWh
) 

7,9 7,1 7,4 7,5 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3 

 

År 2008 genomfördes en energiinventering på verket. Där konstaterades att blåsmaskinerna stod för 

40 % av den totala elförbrukningen. Sedan dess har blåsmaskinerna för block B bytts ut till mer 

energieffektiva men blåsmaskinerna står fortfarande för stora energikostnader (Uppsala Vatten, 

2014). Ny utrustning i form av blåsmaskiner, luftledningar, gummimembranluftare, omrörare, 

syremätare samt styr- och reglerutrustning monterades 2010 och bioblocket användes fortsatt med 

hjälp av kaskadreglering (Uppsala Vatten, 2010). Reningen i bioblock A förbättrades med hjälp av att 

ny styrutrustning, nya mammutpumpar samt slamskrapor och intermittent luftning började användas 

där (Uppsala Vatten, 2015). Underlag saknas för att kunna förtydliga om dessa adapteringar har gett 

önskat resultat. Elenergiförbrukningen på miljörapporterna redovisar bara verkets totala 

elenergiförbrukningen och inte biostegets. För att kunna förtydliga om adapteringar på biosteget har 

gett önskat resultat med avseende på energiförbrukning så måste delvis biostegets 

energiförbrukning beräknas samt jämföras över tid med lämpligt nyckeltal. 

 

31.6 LCC-analys 

Att beräkna livscykelkostnader eller LCC-analys som det också kallas är ett sätt att beräkna 

kostnaderna för ett inköp för en hel livscykel. Detta är ett rationellt sätt att säkerställa att 

ekonomiska resurser används på ett effektivt vis då man inte bara tar hänsyn till inköpskostnaden 

utan alla kostnader under livscykeln (Upphandlingsmyndigheten). 

 

Användning av LCC är lämplig vid inköp utav energikrävande produkter då det blir viktigt att inte bara 

kolla på inköpspriset utan även energiförbrukningen (Energimyndigheten, n.d.). I detta fall kan 



 

 

 

 

energiförbrukningen vara en betydande kostnad för exempelvis blåsmaskinerna och därför är 

användandet av LCC lämpligt att använda inom detta projekt.  

 

En LCC-analys använder sig ofta av nuvärdesmetoden som är ett sätt att räkna om framtida utgifter 

till ett motsvarande värde idag. Detta görs genom användandet av en kalkylränta då det finns en 

förväntad förändring i värdet av den aktuella valutan. Genom att använda nuvärdesmetoden går det 

att jämföra produkter och tjänsters pris på ett rättvist sätt över nyttjandetiden (Energimyndigheten, 

n.d.).  

 

I detta projekt kommer LCC-analyser göras för att kunna bedöma om olika förslag på åtgärder är 

kostnadseffektiva och kan finansieras genom en minskad energiförbrukning. Det kommer även att 

användas för att kunna jämföra olika tekniska lösningar och maskiner mot varandra.  

32 Metod 

32.1 Litteraturstudie 

När det kommer till kritisk granskning av relevant faktatext är det bra att vara konsekvent i sitt 

arbete. Inför detta projekt kommer den framtagna litteraturmetoden att följas för att underlätta 

arbetet. Förhoppningen är att gallring av information går smidigare och samtidigt undviks partiskhet.  

  

Metoden är anpassad utifrån den första frågeställningen angående nyckeltal. Från frågeställningen 

har sökfrågor formulerats som är tänkt att svara på frågeställningen. Utifrån sökfrågorna har ett antal 

nyckelord ringats in, varav synonymer både på svenska och engelska, har tagits fram. Det är dessa 

ord som utgör grunden för sökningarna inom olika databaser eller från andra källor. För att 

sökningarna ska vara så specifika som möjligt finns ett antal kriterier. Dessa är avgränsningar, 

inkluderande- och exkluderande kriterier. Avgränsningarna finns för att sortera bort texter som inte 

är passande för studien. Detta kan vara icke vetenskapliga rapporter samt avgränsning inom antal 

sökträffar. Då sållning av ett för stort sökresultat skulle vara tidskonsumerande. Detta görs först i 

undersökningen. Därefter granskas exkluderande kriterier. Här tillkommer saker som ifall all 

information är tillgänglig, ifall innehållet berör rätt område och ifall det finns en språkbarriär. 

Slutligen undersöks inkluderande kriterier, vilket granskar saker som ifall innehållet kan relateras till 

frågeställningen. När gallringen är klar ska de kvarvarande artiklarna läsas och kritiskt granskas för 

informationshantering. All information, som val av databas, kombination av sökord, m.m., sparas i en 

bilaga som kommer fungera som sökhistoriken för denna studie. 

  

Inom litteraturmetoden har även riktlinjer för kritisk granskning tagits fram. Detta kan framstå som 

självklart, men kan ändå vara bra att nedskrivet. Riktlinjerna rör saker som granskning av 

trovärdighet, författares kunskaper, datum, potentiell vinkling av information, m.m. 



 

 

 

 

 

32.2 Analys av mätdata 

För att kunna besvara den andra frågeställningen i projektet som innebär att kartlägga 

energiförbrukningen för Kungsängsverkets biosteg kommer mätdata analyseras. Syftet med denna 

analys är att kunna identifiera vilka block och specifika processer som konsumerar mest elektricitet. 

För att kunna göra detta behövs driftdata för blåsmaskiner, pumpar och motorer. Då den data som 

idag lagras på Kungsängsverket endast visar på procent av maxeffekt måste energiförbrukningen 

mätas för de olika procentsatserna på de olika komponenterna, detta är något som ska vara möjligt 

då frågan har diskuterats med Niklas Svanberg på Uppsala Vatten. Då det är orimligt att göra detta på 

alla maskiner så får det istället göras på en av modell och ålder och sedan får man anta att dessa 

maskiner av samma modell och ålder har samma förbrukning. 

 

När sedan data för energiförbrukningen finns så summeras denna i tre stycken grupper uppdelade 

efter de bioblock som de tillhör. Dessa delas därefter upp i undergrupper så att varje delprocess får 

en egen beräknad energiförbrukning.  

 

Energiförbrukningen presenteras sedan i lämpliga diagram och tabeller där man enkelt kan se vilken 

eller vilka delar av bioreningen som förbrukar mest energi.  

33 Sammanfattning och rekommendation 

I nuläget lutar undersökningen mot att två till tre nyckeltal kommer att behövas tas fram. Ett för 

jämförelse mellan de olika bioblocken inom Kungsängsverket, och ett eller fler för jämförelse mellan 

olika reningsverk. Rörande nyckeltal mellan de olika blocken är ett fortsatt tillvägagångssätt vara att 

undersöka nuvarande och framtida påverkande faktorer och utifrån detta analysera lämpliga kvoter. 

För jämförelse av nyckeltal mellan olika reningsverk är ett tillvägagångssätt att undersöka parametrar 

som ska rapporteras in enligt lag för att hitta sammanställd data. Utav denna anledning kan 

myndigheter som Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och Europakommissionen vara av intresse. Dock 

är det ingen garanti att data är tillgänglig för allmänheten. 

 

För att kunna göra en energikartläggning över Kungsängsverkets bioreningssteg ska data tolkas och 

jämföras och de olika blocken kartläggas. Detta görs genom att först bestämma vilka olika delar som 

inkluderas i bioreningssteget. En avgränsning som gjorts redan nu är att ingående pumpning har valts 

att utesluta då dessa inte anses tillhöra biosteget. Därefter ska data sammanställas för samtliga 

komponenter såsom omrörare, luftning, skrapning och pumpar, samt hur mycket energi dessa drar. 

Lämpligen ska de olika delarna inom blocken jämföras med varandra och som helhet. För att svara på 

detta ska mer information om användningsrutiner, förbrukning och effekt införskaffas där det 

behövs. Ett sätt är att Niklas Svanberg på Uppsala Vatten kan göra tester där motorer få köra på olika 

effekter och data för energiförbrukning samlas in. Detta kommer ge en övergripande bild över vilka 



 

 

 

 

maskiner som drar mest energi och vart det är lämpligt att lägga fokus. I dagsläget lutar det mot att 

luftningssystemet drar mest energi men en kartläggning kommer också klargöra vart förbättring kan 

ske. I detta skede är det för tidigt för att föreslå någon förbättringsåtgärd. Förhoppningen är att det 

kommer finnas ett tydligt resultat och att rekommendationer kan göras efter studien där en 

alternativ reningsmetod eller inköp av ny utrustning kan föreslås. LCC-analyser kommer att utföras 

för att hålla rekommendationerna inom en rimlig konstandsgräns.  

 

Potentiella problem som kan uppstå är misskommunikation inom gruppen mellan energikartläggning 

och nyckeltal då dessa jobbar parallellt. Att det inte finns data för ett föreslagit nyckeltal eller att tid 

läggs på data som senare inte blir relevant. Då gruppen har daglig kommunikation anses detta inte bli 

ett alltför påtagligt problem men ändå något som är värt att ha i åtanke.  
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35 Inledning 

 

36 Bakgrund 

36.1 Luftning 

I dagens moderna reningsverk är det mycket vanligt att någon form av styrteknik eller reglerteknik 

har installerats för att effektivisera reningen och minska energiförbrukningen. Styrteknik är den 

enklare av de två metoderna och används för att stänga av och sätta på maskiner för att ”styra” 

vilken slutprodukt som erhålles. Reglerteknik är en lite mer avancerad teknik vars mål är att 

automatiskt styra en process så att slutvärdet blir så likt som möjligt som ett satt målvärde (Carlsson 

& Hallin, 2010). 

 

På Kungsängsverket används båda tekniker, styrteknik används i bioblock A medan reglerteknik 

används i bioblock B och C. Styrtekniken i A-blocket är av modellen relästyrning som kontrollerar hur 

mycket luftningsventiler öppnas för att anpassa syrehalten. I B-och C-blocket används en PI-reglering 

som styr luftningen genom att undersöka syrehalten i olika delar av bassängerna (Svanberg, 2016). 

 

36.2 Biogas 

Biogas består till största del utav metan (CH4) vilket utgör 45-85 % av gasen. En stor andel mellan 15 

och 45 % består utav koldioxid (CO2). Anledningen till att gasens sammansättning varierar beror på 

hur produktionen går till. Även svavelväte, ammoniak och kvävgas utgör mindre mängder utav 

biogasen (Avfall Sverige, n.d.).  

 

För att kunna använda biogas i fordon, värme, inom industrin eller som en ersättare till naturgas 

behöver den uppgraderas. Detta görs genom att man ökar metanhalten i gasen och på så vis får ett 

högre energiinnehåll (Avfall Sverige, n.d.).  

 

På Kungsängsverket har man producerat biogas från avloppsslam sedan 1940-talet. Idag så är det 

inte bara avloppsslam utan även matavfall från hushåll och slakteriavfall som används för att 

producera biogas i rötkammaren. Tekniken som används kallas för kontinuerlig anaerob 

termofil process och den genererar en biogas med en metanhalt på 65 % och 35 % koldioxid (Uppsala 

Vatten, n.d.).  



 

 

 

 

37 Metod 

37.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är uppdelad i två delar. En del är för sökord på svenska och en för sökord på 

engelska. I den svenska delen används sökmeningen: (åtgärd* OR förbättr* OR effektiviser* OR 

optimer*) AND (energi OR elförbruk* OR energiförbruk*) AND (”biologisk rening” OR ”aktivslam 

process” OR ”aktivt slam” OR aktivslamprocess*). Sökningen genomfördes dels på Uppsala 

Universitets biblioteks databas samt SLU:s biblioteks databas.  

 

I den engelska sökningen används sökmeningarna measures AND (”municipal wastewater plant” OR 

“Wastewater treatment plant”) AND “energy Consumption” or “power consumption” och (Power 
Consumption) AND (“biological treatment” OR “active sludge treatment” OR CAS) sökningen 

gjordes på Scopus och på Science Direct.  

 

De avgränsningar som används för att sortera ut relevant litteratur var att texten ska gälla 

kommunalt avloppsvatten eller motsvarande. Detta innebär alltså att litteratur som handlar om 

rening av vatten från exempelvis en industri utesluts. En annan avgränsning är att energiperspektivet 

ska ha ett stort fokus i litteraturen. En text som endast berör energiperspektivet utan att beröra 

åtgärder med syfte att minska energiförbrukningen utesluts därmed. Den sista avgränsningen är att 

litteraturen ska vara publicerad efter 2009. Alltså utesluts alla texter som publicerats 2009 eller 

tidigare. För den engelska sökningen avgränsades sökningen ytterligare till rapporter som publicerats 

från år 2015 och senare, samt att metoden som undersöks ska vara etablerad och inte i ett 

pilotstadie. Kvarvarande litteratur analyseras sedan enligt metoden nedan. 

 

37.2 Analys 

För att få ett resultat som besvarar frågeställningen så görs en analys av de rapporter som har 

identifierats som relevanta i litteraturstudien. I analysen så identifieras vilken typ av åtgärder som 

syftar till att minska energiförbrukningen inom det biologiska reningssteget i det aktuella 

reningsverket som rapporten rör.  

 

Därefter görs en bedömning huruvida denna åtgärd vore tillämpningsbar på Kungsängsverket. Denna 

bedömning bygger på att se om förbättringen i rapporten berör en aktivslamprocess och om den 

ökar eller bibehåller reningsgraden av vattnet. Dessa kan sedan kategoriseras efter typ av åtgärder 

för att få en tydlig överblick av vilka insatser som vore lämpliga för en energieffektivisering på 

Kungsängsverkets biologiska steg.  

 



 

 

 

 

Om tillräckligt med data finns för de kvarvarande åtgärdsförslagen så genomförs en LCC-analys för 

att beräkna om en investering vore lönsam. Syftet med en LCC-analys är att se om en investering är 

lönsam sett ur ett längre perspektiv där man tar hela livscykeln i beaktning.  

 

  



 

 

 

 

38 Resultat 

38.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien resulterade i 10 st texter som uppfyller de avgränsningar som finns i metoden. Av 

dessa är fem skriva på svenska och fem på engelska. I tabell 1 presenteras litteraturen från 

litteraturstudien tillsammans med författare, publicerings år samt vilken typ av åtgärd som berörs i 

rapporten.  

Tabell 25 Resultatet från litteraturstudien i form av litteratur som matchar sökningarnas avgränsningar. 

Titel Författare År Typ av åtgärd 

Utvärdering och förbättring av 
syrereglering vid 
Himmelfjärdsverket 

Elin Åfeldt 2011 Optimering, Luftning 

Förbättring av 
kvävereduktionsprocessen på 
avloppsreningsverket Lucerna 
under WTOS-styrning 
Improvement 

Jonas Wenström 2013 Optimering, Luftning 

Effektivisering av kvävereningen vid 
bioblock A, Kungsängsverket  

Niklas Svanberg 2016 Optimering, Luftning 

Utveckling av en energieffektiv 
luftningsstrategi vid Käppalaverket , 
Lidingö 

Markus Lundgren  2011 Optimering, Luftning 

Optimering av blåsmaskinstyrning 
på Bromma reningsverk 

Moa Wikén 2017 Optimering, Luftning 

Energy consumption reduction in a 
wastewater treatment plant 

Azimi, S. Rocher, V. 2017 Optimering, Luftning, Biogas 

Energy consumption of agitators in 
activated sludge tanks 

Füreder, K. Frey, W. Kroiss, 
H & Krampe, J 

2018 Optimering, Omrörare 

Ways to optimize the energy 
balance of municipal wastewater 
systems : lessons learned from 
Austrian applications 

Nowak, O. Enderle, P & 
Varbanov, P 

2015 Biogas, nyttjande av resurser 

Plant-wide optimization of a full-
scale activated sludge plant with 
anaerobic sludge treatment 

Puchongkawarin, C. 
Fitzgerald, S & Chachuat, B. 

2015 Optimering, Luftning 

Application and evaluation of 
energy conservation technologies 
in wastewater treatment plants. 

Sun, Y. Lu, M. Sun, Y. Chen, 
Z. Duan, H & Liu, D. 

2019 Optimering, Luftning 



 

 

 

 

38.2  

38.3 Analys 

De olika texterna ifrån litteraturstudien berör flera åtgärder som går att dela in i olika grupperingar 

beroende på vilket område de berör. De analyseras därefter i enlig den analysmetod som beskrivs 

tidigare i rapporten.  

 

38.3.1 Optimering 

38.3.1.1 Luftning 

 

Litteraturstudien som utförts på möjligheter att minska energiförbrukningen på reningsverk 

resulterade i flera studier där just optimering av luftningssteget framstod som en väl implementerad 

metod världen över. Optimeringen har utförts på många olika sätt men utifrån de rapporter som 

ingått i litteraturstudien var det en metod som undersöktes i majoriteten och påstods enligt Åfeldt. E 

vara den absolut vanligaste (Åfeldt. E, 2011). Denna metod kallas för PI-reglering och är en 

kombination av en P-och en I-regulator. 

P-regulatorn är den enklaste av de två regulatorerna och beräknar en styrsignal (u) utifrån 

regulatorns förstärkning (K) och ett reglerfel (e). 

 

𝑢 = 𝐾𝑒 (1) 

Förstärkningens funktion är att den minskar reglerfelet på bekostnad av prestandan i metoden.   

Reglerfelet tas fram enligt ekvation (2) och är skillnaden mellan börvärdet (r) och utsignalen (y). 

 

𝑒 = 𝑟 − 𝑦 (2) 

 

Börvärdet är det önskade värdet på utsignalen och för rapporterna som ingått i  

litteraturstudien har syrehalt [mg/L] oftast satts som börvärde för regulatorn (Wenström, 2013).  

 

För att få en så bra reglering som möjligt är det önskvärt att reglerfelet är noll, i en P-regulator skulle 

inte detta fungera då styrsignalen också skulle ett nollvärde (se ekvation 1). För att undkomma detta 

i studierna har en integrerande regulator, en I-regulator implementerats. I en I-regulator integreras 

reglerfelet över tid enligt ekvation 3 som summerar alla reglerfel. 

 



 

 

 

 

∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 (3) 

 

Den fullständiga PI-regulatorns tar de positiva delarna från P-och I-regulatorerna och  

beräknar fram en ny styrsignal där ytterligare en inställningsbar parameter behövs, integraltiden (T i). 

 

𝑢 = 𝐾 (𝑒 +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡) (4) 

Integraltiden anger hur lång tid det tar för styrsignalen att dubbleras om reglerfelet hålls konstant. 

 

Fördelen med den här typen av regulator är att den kommer anpassa styrsignalen så att utsignalen 

över tid kommer bli lika med börvärdet. En annan fördel är att metoden är väletablerad och används 

både i Sverige och ute i Europa. En nackdel med att använda en PI-regulator för syresättningen kan 

vara att blåsmaskiner saknar kapacitet att anpassa syrehalten till börvärdet, då uppstår ett reglerfel 

(Carlsson & Hallin, 2010).  

 

För att ytterligare anpassa PI-regulatorn till ett specifikt reningsverk går det att ”trimma” de 

inställningsara parametrarna K och Ti. Detta gjordes i (Lundgren, M,  2011) med lambdatrimmning, 

som är en tumregelsmetod vilket kan behöva manuell justering för att fungera.  

En annan modell som undersöks i flera rapporter är MPC (Model Predictive Control) som är en lite 

mer avancerad metod än PI-regulatorn och vars funktion är att minimera en kostnadsfunktion med 

en optimal styrsignal (Sun et al., 2019). I rapporten av Lundgren, M diskuterades resultatet av en 

simuleringsstudie av reningen av MPC och PI i en aktivslamprocess där MPC uppnådde en högre 

reningsgrad och ansågs vara mest kostnadseffektiv. När kostnad för implementering av en MPC 

metod räknades in drogs dock slutsatsen att modellen hellre var ett alternativ för reningsverk med 

mycket höga utsläppskrav ( Lundgren, M, 2011). 

 

 

 

38.3.1.2 Omrörning 

 

Från Figur 10 i W-21-89 G-02 framgår det att blåsmaskiner och luftningssteget förbrukar störst del 
energi i biosteget på Kungsängsverket (63%). Detta var också det mest frekventa 
undersökningsområdet i rapporter som användes i litteraturstudien och var huvudämnet i 70% av de 
utvalda rapporterna.  



 

 

 

 

 

Det framgår även från Figur 2 att 12 % av den totala energiförbrukningen kommer från omrörare, i 
en studie av Füreder et. al påstås det att även omrörare går att optimera för att minska deras 
energiförbrukning med upp till 49 %. I studien påvisas det att en effektiv omrörning inte beror på ett 
medelvärde av hastighet i bassängerna utan snarare på maxvärden och frekvensen av dessa toppar.  

 

Detta kan utnyttjas på Kungsängsverket genom att stänga av eller minska aktiviteten hos omrörare 
under luftning och istället införa ett schema där omrörarna körs på maxkapacitet under vissa 
tidsintervall. Denna teknik kallas impulsiv omrörning och om tekniken skulle implementeras på 
Kungsängsverket och visa en motsvarande effekt till det som studien påstår hade reningsverket 
sparat 40% av energiförbrukningen från omrörarna och därmed 4,8 % av den totala 
energiförbrukningen.  

 

För den här typen av teknik fortfarande ska hålla en hög reningsgrad är det viktigt att övervaka slam-

och nitratkoncentrationer i utflödet och att den impulsiva omrörningen avbryts under höga 

kvävekoncentrationer. (Füreder et al., 2018b). 

 

38.3.2 Nyttjande av biprodukter 

Energieffektiviseringsåtgärder går att genomföra på två vis. Det ena är att minska 

energiförbrukningen eller att som i rapporten Ways to optimize the energy balance of municipal 

wastewater systems : lessons learned from Austrian applications av Nowak, O. Enderle, P & 

Varbanov, P genomföra åtgärder där processen kan optimeras för att använda biprodukter som i 

detta fall slam som används i produktion av biogas.  

 

I rapporten berörs flera olika sätt att optimera processen i ett reningsverk och att på så vis ta till vara 

energi. Ett exempel är att energi i utgåendevatten kan användas som en energikälla. Detta är dock 

inte relevant i denna studie då det inte är direkt implementerbart på Kungsängsverkets biologiska 

rening. Ett annat exempel som inte berör den biologiska reningen är avskiljning av vatten från 

toaletter för att inte späda ut så kallat ”black water”.  

 

Rapporten ger dock två tydliga exempel på när reningsverk med en aktivslamprocess producerar 

biogas och på så vis tar var på den kemiskt bundna energin i vattnet. I ett fall har ett reningsverk i 

Strass, Österrike kunnat producera mer energi än vad de förbrukar genom att uppgradera sin 

kraftvärmeanläggning. Undantaget är dock vid toppbelastning då el från nätet har använts men totalt 

sätt över årets produceras mer energi än vad som konsumeras (Nowak et al., 2015). 

 

Rapporten ger även förslag på hur man kan optimera processen för att få en så hög produktion av 

biogas som möjligt genom en förbättrad anaerob behandling. Författarna menar dock på att rening 



 

 

 

 

med endast ett anaerobiskt steg har varit ogynnsamt att rena bort COD. Detta gäller speciellt i vatten 

men lågt COD eller en låg temperatur då en icke oväsentlig del metan har varit löst i vattnet för att 

sedan frigöras till atmosfären i senare processteg. Detta bidrar till att man kan tillgodogöra sig 

mindre energi samtidigt som mer frigörs till atmosfären och verkar som en stark växthusgas (Nowak 

et al., 2015). 

 

I rapporten Energy consumption reduction in a wastewater treatment plant (Azimi & Rocher, 2017) 

berörs även hur biogas kan påverka den totala energibalansen. I rapporten som tar ett helhetsgrepp 

över hur energiförbrukningen ser ut för några reningsverk i Paris-området. I rapporten lyfts biogas 

fram som ett sätt att ta tillvara kemisk energi från processen. Detta är något som idag redan görs på 

Kungsängsverket och rapporten bidrar inte med några större förslag på hur denna process skulle 

kunna förbättras. 

39 Diskussion 

Den största delen av de texter som litteraturstudien resulterade i rör optimering av luftning. Det 

finns emellertid även några rapporter som berör andra typer av åtgärder såsom omrörning och 

biogas. 

 

Omrörning är ett område som berörs i litteraturstudien och då främst i rapporten Energy 

consumption of agitators in activated sludge tanks av Füreder, K. Frey, W. Kroiss, H & Krampe, J. I 

rapporten så har man visat på hur användandet av impulsiv omrörning har kunnat resultera i en 

minskad energiförbrukning (Füreder et al., 2018a). Att implementera denna typ av drift skulle vara 

möjligt i framförallt B- och C-blocken där det finns många omrörare till skillnad från i A-blocket där 

luftning används i stor uträckning för att få omrörning i bassängen. Denna åtgärd skulle då kunna 

minska energiförbrukningen med uppemot 40 % för omrörarna vilket skulle ge en märkbar effekt på 

hela biostegets energiförbrukning (Füreder et al., 2018a). En sådan åtgärd har dessutom den fördel 

att ingen utrustning i biosteget behöver bytas utan endast styrning behöver anpassas. 

 

Biogas är något som idag produceras på Kungsängsverket med detta innebär inte att processen 

saknar potential att förbättras. I dag sker biogasproduktionen på Kungsängsverket i en rötkammare 

där slammet från den biologiska reningen bryts ner av mikroorganismer så att metan eller som det 

ofta kallas biogas bildas. Från litteraturstudiens analys framgår det att det är möjligt att tillgodogöra 

sig biogas direkt från den biologiska reningen vid en anaerob process (Nowak et al., 2015). Utifrån 

detta så skulle det potentiellt vara möjligt att redan idag kunna öka produktionen av biogas genom 

att tillgodogöra sig den metan som lämnar biosteget. Detta skulle även ge den positiva effekten att 

utsläppet av metan som är en kraftfull växthusgas skulle minska.  

 

 



 

 

 

 

Styrning och optimering av luftning är en förbättringsegenskap som blir allt vanligare på reningsverk. 

Det är vanligt att reningsverk i utvecklade länder har någon form av reglerteknik som bidrar till en 

energisnål rening (Carlsson & Hallin, 2010). En enkel form av styrning som ofta används är 

relästyrningen, den styrningen håller dock på att fasas ut på moderna reningsverk och ersätts av PI-

reglering(Sun et al., 2019). I rapporten Application and evaluation of energy conservation 

technologies in wastewater treatment plants framgår det att avancerade algoritmer håller på att bli 

den nya standarden för framtidens reningsverk. Av dessa algoritmer är det MPC och ”Fuzzy Logic” 

som är vanligast och har visat på bäst reningsgrad kopplat till energiförbrukning (ibid.). 

 

 Avancerade algoritmer som dessa anses dock inte som de bästa alternativen att implementera på 

Kungsängsverket eftersom de kräver   mycket ny teknik och kunskap för att uppvisa bra resultat (Sun 

et al., 2019). 

Ett mer relevant förbättringsområde är relästyrningen som idag sker i bioblock A. Av de tre olika 

blocken är A definitivt det minst energieffektiva (se figur 12,13,14) och en ändring i 

optimeringsteknik kan troligtvis minska energiförbrukningen utan att påverka vattenkvalitén 

negativt. Det mest optimala hade varit att byta ut relästyningen till en PI-regulator, som har en 

påvisad förbättrad effekt på både energi och rening (Svanberg, 2016). Bytet från en relästyrning till 

en PI-regulator hade troligtvis inte blivit en allt för stor omställning för Uppsala Vatten då tekniken 

redan används i de andra två blocken. 

 

 

 

40 Referenser 

Avfall Sverige. (n.d.). Biogas | Avfall Sverige. Retrieved May 6, 2021, from 

https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/avfallsbehandling/biologisk-atervinning/biogas/ 

Azimi, S., & Rocher, V. (2017). Energy consumption reduction in a waste water treatment plant (pp. 

104–115). IWA Publishing. https://doi.org/10.2166/wpt.2017.006 

Carlsson, B., & Hallin, S. (2010). Tillämpad reglerteknik och mikrobiologi i kommunala reningsverk. 

Füreder, K., Svardal, K., Frey, W., Kroiss, H., & Krampe, J. (2018a). Energy consumption of agitators in 

activated sludge tanks - Actual state and optimization potential. Water Science and Technology, 

77(3), 800–808. https://doi.org/10.2166/wst.2017.596 

Füreder, K., Svardal, K., Frey, W., Kroiss, H., & Krampe, J. (2018b). Energy consumption of agitators in 

activated sludge tanks - Actual state and optimization potential. Water Science and Technology, 

77(3), 800–808. https://doi.org/10.2166/wst.2017.596 

Lundgren, M., & Lundgren, M. (2011). Utveckling av en energieffektiv luftningsstrategi vid 

Käppalaverket , Lidingö. 



 

 

 

 

Nowak, O., Enderle, P., & Varbanov, P. (2015). Ways to optimize the energy balance of municipal 

wastewater systems: lessons learned from Austrian applications. 125–131. 

Sun, Y., Lu, M., Sun, Y., Chen, Z., Duan, H., & Liu, D. (2019). Application and Evaluation of Energy 

Conservation Technologies in Wastewater Treatment Plants. 

https://doi.org/10.3390/app9214501 

Svanberg, N. (2016). Effektivisering av kvävereningen vid bioblock A, Kungsängsverket. 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A926573&dswid=2671 

Uppsala Vatten. (n.d.). Biogasanläggningen vid Kungsängens gård. 

Utfört Vid, E. (2011). Elin Åfeldt UTVÄRDERING OCH FÖRBÄTTRING AV SYREREGLERINGEN VID 

HIMMERFJÄRDSVERKET. www.ima.kth.se 

Wenström, J. (2013). Förbättring av kvävereduktionsprocessen på avloppsreningsverket Lucerna 

under WTOS-styrning [Uppsala universitet]. http://uu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A620605&dswid=9517 

 

 

 

  

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

 L-rapport 

Dokumentkod 

W-21-89 / L-01 

 

Datum 

2021-04-12 

Ersätter 

  Författare 

 Oliver Ekesiöö 

Handledare Stephan Köhler Rapportnamn 

Hur har man arbetat på Kungsängsverket? 

  

Sammanfattning 

  

 

Hur har man arbetat på Kungsängsverket? 

Vilka frågor ska besvaras? 



 

 

 

 

• Energi. Hur har de mätt? 

• Har de bytt pumpar och vilken effekt har uppnåtts?  

• Har de använt nyckeltal tidigare? 

  

Enligt Miljörapport 2016 svarade blåsmaskinerna för 40% av energiförbrukningen på hela 

Kungsängsverket. Blåsmaskinerna har bytts ut efter det och ska fortfarande dra stor andel 

energi. Det är dock oklart hur mycket. Märkligt är att ”8 år sedan” följde med till rapporten för 

2017 och 2018. För 2019 ändrades det till ”för 9 år sedan”. Enligt figur 1 renoverades ett 

gammalt biosteg för att få bättre kväveskiljning. Är det i samband med detta som 

blåsmaskinerna byttes ut? 

  

  

  

 

Figur 1. Tagen från ”Avloppsrening Kungsängsverket”. Historiska milstolpar för 

ungsängsverket. 

 

Intressanta nyckeltal:  

• kWh/(pe*år)  
o Effektiv luftning - Design, drift, underhåll och upphandling av 

luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk [läst på sida 14] 

• The aeration energy savings from each equipment and control upgrade 

was evaluated based on standard aeration efficiency (kg O2 kWh-1). 
o Energy savings with a new aeration and control system in a mid-size Swedish 

wastewater treatment plant [l’äst på sida 2] 



 

 

 

 

 

Ska vi bry oss om Fosfor?  

Kan vara så att det är svårt att rena bort fosfor biologiskt eftersom det är för höga järnhalter i 

vattnet. Fosfor renas idag mha kemisk rening. Sedan 2010 finns möjlighet att på 

kungsängsverket börja med biologisk rening av fosfor. 

• Järns påverkan på biologisk fosforrening: en studie av reningen vid block B vid 

Kungsängsverket, Uppsala 

o Sökord: Kungsängsverket 

 

 

 

 

Nyckeltal Engelska: Key performance indicator (KPI) 

 

Oliver resonerar lite: 

Den biologiska reningen på Kungsängsverket går ut på att minska kvävemängden i vattnet. 

Biologisk rening skulle kunna gå ut på att även minska fosforhalten i vattnet men eftersom det 

är så hög järnhalt i vattnet funkar det inge bra. Därför fälls fosfor ut under det kemiska 

reningssteget.  

Nyckeltal (Eng: Key performance indicator) kan användas för att ta reda på hur bra ett visst 

reningssteg är. Det är dock svårt att hitta relevanta nyckeltal för att jämföra mellan olika 

reningsverk eftersom alla reningsverk har så olika mängd organiskt material och mängd 

ammoniumkväve i vattnet. Men för att jämföra olika reningssteg av samma sort (ex. Olika 

biosteg) borde ett, eller flera nyckeltal vara relevanta.  

Energiförbrukningen för hela Kungsängsverket ska minska. För att kunna ta reda på hur de 

olika biostegen ska jämföras behövs relevanta nyckettal. Dessa behöver delvis ange reningen 

av vattnet och ange hur mycket energi som förbrukas under motsvarande rening. Eftersom 

det är kväve som är av intresse för reningen är det rimligt att kväve tas med i nyckeltalet. 

Några förslag på nyckeltal skulle kunna vara: 

• kg borttaget kväve/kWh 

• kWh/borttaget kväve 

• kWh/m^3 vatten 

På Kungsängsverket finns i dagsläget inga nyckeltal för jämförelse av biostegen.  



 

 

 

 

 

Ny sökning på Uppsala bibliotek: 

("Key performance indicator") AND ("biological treatment") AND (nitrification) AND 

(denitrification) AND ("wastewater treatment plant" OR wwtp) 

 

 

Ett stycke om: 

• Hur man mätt/inte mätt energiförbrukning och Nyckeltal som använts/inte använts 

• Tidigare åtgärder (ex. Bytt blåsmaskiner) 

 

Energiförbrukningen för Kungsängsverkets biosteg består av elförbrukning. Hur den totala 

elförbrukningen har varierat åren 2009 till 2019 presenteras i tabell 1 där total 

elenergiförbrukning redovisas. Informationen är tagen från Miljörapporter åren 2011 

(Uppsala Vatten 2011) till och med 2019 (Uppsala Vatten 2019). 

Tabell 1. Årselenergiförbrukning åren 2012 till 2019. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
(MWh) 7,9 7,1 7,4 7,5 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3 

 

År 2008 genomfördes en energiinventering på verket. Där konstaterades att blåsmaskinerna 

stod för 40% av den totala elförbrukningen. Sedan dess har blåsmaskinerna för block B bytts 

ut till mer energieffektiva men blåsmaskinerna står fortfarande för stora energikostnader 

(Uppsala Vatten 2014). Ny utrustning i form av blåsmaskiner, luftledningar, 

gummimembranluftare, omrörare, syremätare samt styr- och reglerutrustning monterades 

2010 och bioblocket användes fortsatt med hjälp av kaskadreglering (Uppsala Vatten 2010). 

Reningen i bioblock A förbättrades med hjälp av att ny styrutrustning, nya mammutpumpar 

samt slamskrapor och intermittent luftning började användas där (Uppsala Vatten 2015).  

 

Uppsala Vatten (2010). Miljörapport Kungsängsverket 2010 

Uppsala Vatten (2011). Miljörapport Kungsängsverket 2011 

Uppsala Vatten (2014). Miljörapport Kungsängsverket 2014 

Uppsala Vatten (2015). Miljörapport Kungsängsverket 2015 

Uppsala Vatten (2019). Miljörapport Kungsängsverket 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lite tankar efter att ha läst Niklas examensarbete 

I bioblock A används intermittent luftning som reningsmetod. Tidigare användes 

kaskadreglering vilket är det som används i bioblock B och bioblock C. De olika 

kvävereningsprocesserna har olika fördelar och kan justeras så att de blir med eller mindre 

effektiva. Positivt med dessa metoder är att inga kräver tillskott av kol. Bioblock B och C 

använder sig av återcirkulering medan bioblock A inte behöver det. Positivt med Intermittent 

luftning är att den drar mindre energi och renar mer effektivt  men släpper ut mer lustgas. 

 

Frågor till Niklas: 

• Har det genomförts senare energiinventeringar än den som genomfördes 2008? 

 

 

 

Lite tankar om nyckeltal 

http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Elin_Wennerholm.pdf 

http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2011-15.pdf 

http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2010-10.pdf 

http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2008-01.pdf 

 

 

 

Frågor att besvara: 

• Vad är nyckeltal? 

• Finns det lite vanliga exempel på nyckeltal? 

• Vad utgör bra/dåliga nyckeltal? 

• När används nyckeltal mer generellt? 

http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Elin_Wennerholm.pdf
http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2011-15.pdf
http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2010-10.pdf
http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2008-01.pdf


 

 

 

 

• Varför vill Nicke ha nyckeltal till den biologiska reningen på Kungsängsverket? 

• Kan man dela upp så att det finns ett nyckeltal som jämför mellan Bioblocken och ett 

som jämför mellan olika reningsverk? 

 

Relaterat till bioblocken i miljörapporter: Åtgärder 

2009 

Ett projekt för energieffektivisering av avloppsreningsverk och pumpstationer startades 

i slutet av 2007. Mål, nyckeltal och energistatistik har tagits fram. Ett 40-tal undermätare 
monterades vid Kungsängsverket för att få bättre kunskap om elförbrukningen i olika 

maskiner och anläggningsdelar. En omfattande lista över åtgärder för att spara energi har 

sammanställts. Förslagen har kostnadsberäknats och en bedömning av energisparpo-

tentialen har gjorts. Arbetet har sammanställts i en rapport, som nyligen blev klar. 

2010 

Upprustningenav biosteg B har slutförts under året. Kväveavskiljningen har förbättrats 

och tre kaskader med anoxiska och oxiska zoner har inrättats. Vid utbyggnaden av block 

C under slutet av 1990-talet, så gjordes enbart mindre förändringar i biosteg 
B.Luftarutrustningen i bassängblocket, som byggdes under 1960-talet, har bytts ut. Nya 

blåsmaskiner, nya luftledningar, gummimembranluftare och ett stort antal omrörare 

samt nya syremätare och styr-och reglerutrustninghar monterats. I början av varje 
bassäng finns det en anaerob zon, dit en liten delström av returslammet leds. Avsikten är 

att genom hydrolys få lättillgänglig organisk substans, som kananvändas som kolkälla vid 

kväveavskiljningen. Även primärslam från en av försedimenteringsbas-sängerna kan 

pumpas dit i samma syfte. Processen kan möjliggörabiologisk fosforavskiljning. En 
delström avloppsvatten från sandfånget kan vid behov pumpas förbi 

försedimenteringsbassängerna direkt till biosteg B för att förbättra denitrifikationen av 

nitrat. 

En av försedimenteringsbassängerna i block B kommer att användas för utjämning av 

rejektvattnet från sla-mavvattningen. Rejektvattnet, som idag behandlas i block C, ska 

fördelas på samtliga block i proportion tillmängden avloppsvatten. 

2015 

I februari påbörjades upprustningen av bioblock A med byte av inloppspumparna till 

bassängblocket. Därefter byttes styrutrustning, mammutpumpar samt de flesta av 

slamskraporna i sedimenteringsbassängerna i bioblock A och 

försedimenteringsbassängerna i block B ut. Luftningen sker nu intermittent för att 
förbättra avskiljningen av kväve. Arbetet var klart under sommaren. 

2016 



 

 

 

 

Under sommaren byttes ca 3 000 gummimembran till luftarna i bioblock B. Arbetet 

gjordes successivt i en linje i taget. 

 

Relaterat till bioblocken i miljörapporter: Planerade åtgärder 

2008 

Detaljprojektering av den maskinella upprustningen av block B och A pågår. I block B ska 

luftarsystemet bytas i sin helhet inklusive fläktar. I block A ska luftarmembranen bytas ut. 

Inpumpningen till bassängblocket kan också komma att ändras. Åtgärderna kommer att 

förbättra kväveavskiljningen vid reningsverket. Energiförbrukningen väntas minska. 
Byggstarten beräknas ske under hösten 2009 och vara klart under 2010. 

2009 

Ombyggnaden och upprustningen av bio B fortsätter (se även 11.2 Åtgärder). 
Urpumpningen och rengöringen av luftningsbassängerna har tagit betydligt längre tid än 

planerat, varför projektet försenats och beräknas vara klart under hösten 2010. Arbetet 

inbegriper även en del åtgärder i bioblock A, bland annat ändrad styrning av 

blåsmaskinerna. 

2010 

Intrimningen av bio B, som driftsattes i mitten av december, fortsätterunder 2011. 

Planeringen för förbätt-ringsåtgärder vid bioblock A har påbörjats. 

2011 

Planeringen för förbättringsåtgärder vid bioblock A har påbörjats. Styrutrustning, 

slamskrapor och mammut-pumpar kommer att bytas ut. 

2012 

Planeringen för förbättringsåtgärder vid bioblock A fortsätter. Styrutrustning, 

mammutpumpar samt de flesta av slamskraporna i sedimenteringsbassängerna i 

bioblock A och försedimenteringsbassängerna i block B kommer att bytas ut. Arbetet görs 

under hösten. Konsultupphandling pågår. 

2013 

En upprustning av bioblock A kommer att göras under året. Styrutrustning, 

mammutpumpar samt de flesta av slamskraporna i sedimenteringsbassängerna i 

bioblock A och försedimenteringsbas-sängerna i block B kommer att bytas ut. Arbetet har 
projekterats och handlats upp. Tilldelningsbe-skedet har dock överklagats, vilket innebär 

att byggstarten försenas. 

2014 



 

 

 

 

En upprustning av bioblock A kommer att göras under året. Styrutrustning, 

mammutpumpar samt de flesta av slamskraporna i sedimenteringsbassängerna i 

bioblock A och försedimenteringsbassängerna i block B kommer att bytas ut. Arbetet, som 

startade i februari 2015 med byte av inloppspumparna, pågår under våren och beräknas 

vara klart under sommaren. 

Gummimembranen till luftarna i luftningsbassängerna i bioblock C kommer bytas ut 

under sommaren. 

En upphandling av nya blåsmaskiner till block C görs under året. 

En utredning om förbättrad grovrening vid block AB pågår. Vid åskregn kan stora 

mängder rens och sand, som sedimenterat i spillvattennätet, ge driftproblem vid 
rensgaller och kemsteg. Upphandling av konsult görs under året. 

2015 

Samtliga luftarmembran i bioblock B byts under sommaren. Arbetet beräknas ta sex 

veckor och görs i en linje i taget. 

2016 

Under sommaren ska gummimembranen till luftarna i bioblock A att bytas ut. Arbetet 

genomförs suc-cessivt på en linje i taget. 

2017 

Styrningen av den intermittenta luftningen på Bio A kommer att förbättras och en ny 

rötslamledning från rötkammare till slambyggnaden kommer att anläggas. 

Dessutom planeras för byte av skrapdrivning och vipprännor i biosteg B 

2018 

Byte av skrapornas löphjul i mellansedimenteringen på C-blocket kommer att genomföras 

under för-sommaren och i september. 

Styrning av intermittent luftning bioA ska införas under 2019. 
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41 Sammanfattning 

I den biologiska reningsprocessen används luftning för att förse mikroorganismerna med det 

syre de behöver för att ta hand om organiskt material och kväve från inkommande vatten. 

Luftningssystemet uppskattas stå för ca 30-50 % av den totala energiförbrukningen i 

bioreningssteget och är därför intressant att studera för att energieffektivisera den biologiska 

reningsprocessen.  

Luftningssystemet består utav blåsmaskiner, luftare, ventiler, rör och styrsystem. För varje 

komponent av luftningssystemet finns det olika modeller och alternativ som fungerar på lite 

olika sätt men fyller samma funktion. För att energieffektivisera luftningssystemet finns det 

flera sätt att gå till väga. Ett sätt att gå till väga är att studera energieffektiviteten hos de olika 

komponenterna i luftningssystemet. Det kan göras både för att studera vilken blåsmaskin som 

är energieffektivast och för vilket styrsystem som ger bäst effekt och rening.  Flera studier har 

gjorts på olika reningsverk i Sverige där energieffektiviteten studerats för luftningen. I olika 

studier har olika delar av luftningssystemet studerats, som till exempel styrning med olika 

typer av återkoppling.  
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43 Luftning i bioreningssteget 

Luftning 

I bioreningssteget skickas syre in i form utav luft för att reglera och främja den biologiska 

processen. Luftningen i en reaktor har flera komponenter som förbrukar energi. Hela det 

system som tillför syre till bassängen kallas luftningssystemet och består utav blåsmaskiner, 

luftledningar, styrsystem, givare och reglerventiler. Det finns tidigare utredningar som visar 

på att luftningen kan stå för ca 30–50 % utav avloppsreningsverkets energiförbrukning 

(Bengtsson et al. 2019). Eftersom luftning står för en stor del utav energiförbrukningen är det 

ett relevant område att studera för att öka energieffektiviteten för hela reningsverket.  

 

Hur funkar det? 

I den biologiska reningen används mikroorganismer och dessa behöver syre för att utföra två 

viktiga processer, oxidering av organiskt material och ammonium. Detta sker ofta genom en 

aktivslamprocess, som kan se lite olika ut. Några av de vanligaste metoderna i kommunala 

reningsverk, som tas upp i rapporten Effektiv luftning (Bengtsson et al. 2019), är sekventiella 

satsvisa reaktorer, biofilmsprocesser med bärarmaterial, aeroba granuler och 

membranbioreaktorer. 

 

Luftningssystemet kan byggas upp på flera olika sätt, med olika typer av blåsmaskiner och 

olika sätt att fördela syret i bassängen. Nedan följer de metoder som beskrivs som vanliga i 

Svenskt vattens rapport (Bengtsson et al. 2019).  Luftningssystemen delas generellt in i två 

kategorier, bottenluftning där luften kommer från botten och ytluftning där luft tillförs från 

ytan. Ytluftning innebär oftast att luft blandas in mekaniskt från atmosfären. Bottenluftning är 

däremot det vanligaste i svenska kommunala reningsverk (Bengtsson et al. 2019).  

 

Bottenluftning kan i sin tur delas in i två kategorier, mekaniska bottenluftningssystem och fin-

/grovblåsiga luftare. Mekaniska luftare är oftast jetluftare eller kombinerade luftare/omrörare. 

Jetluftare är en pump som skapar en jetström som blandar om i reaktorn, luften kommer 

antingen från ett självsug eller från en blåsmaskin. En kombinerad luftare/omrörare består 

utav en rotor som blandar vatten och luft och en omrörare som rör runt i vattnet. Alternativet 

till mekaniska luftare är bottenluftning från fin-/grovblåsiga luftare. De fungerar så att de 

skapar luftbubblor genom att luften skickas genom ett membran på luftaren, det ser också till 

att luften sprids i bassängen. Luftarna sitter jämnt fördelade över bassängbotten.  Grovblåsiga 

luftare fungerar genom att de skapar luftbubblor när luften skickas ut genom hålen som ofta 

har en öppning på ca 5–10 mm.  Grovblåsiga system är vanliga i bassänger med MBBR. 

Grovblåsiga system har ofta högre alfa-värden än finblåsiga system. Alfa-värdet beskriver 

ytaktiva ämnen i avloppsvattnet och de har en negativ påverkan på masstransporten gas-

vätska. Andra skillnader jämfört med finblåsiga system är att de har lägre 

syreöverföringseffektivitet. Fördelarna med grovblåsiga är lägre mottryck, mindre underhåll, 

längre livslängd och lägre krav på hur ren ingående luft är.  Finblåsiga system fungerar på 



 

 

 

 

samma sätt som de grovblåsiga med den största skillnaden att finblåsiga producerar mindre 

bubblor, ca 2–5 mm stora. Luftbubblornas storlek beror på ytspänning, luftflöde och 

porstorlek på membranen. Luftaren kan bestå av keramik eller gummi, det senare alternativet 

är vanligast idag. Luftaren kan också vara rigid eller inte. En rigid luftare har oftast ingen 

backventil vilket gör att vatten kan rinna tillbaka in i luftaren. Flexibla luftare däremot kan 

förhindra att vatten rinner tillbaka in i luftaren. Detta sker ofta genom att membranet 

expanderar när luften strömmar ut och porerna öppnas. När det inte är något luftflöde sjunker 

membranet ihop och porerna sluts. Vilka material som luftaren kan bestå utav avgörs av hur 

vattensammansättning ser ut, till exempel om det inkommer mycket industrivatten som kan 

påverka gummit  (Bengtsson et al. 2019).  

 

I luftningssytemet ingår, förutom luftaren, blåsmaskiner, ventiler, luftledningssystem och ett 

styrsystem. Luftledningssystemet är de rör som leder ner luft från blåsmaskinen till luftaren i 

bassängen. Ventiler finns i luftningssystemet för att reglera luftflödet. Exempel på olika 

ventiler är vridspjällsventiler, skjutspjällsventiler och kulsektorventiler. Vridspjällsventiler 

(fjärilsventiler) är de vanligaste enligt Svenskt Vatten rapporten. Blåsmaskinerna är de som 

skickar in luft i systemet med ett önskat tryck och flöde. En blåsmaskin fungerar som en 

kompressor men skillnaden mellan dem är att kompressorn skickar ut luft med ännu högre 

tryck än en blåsmaskin och blåsmaskinen har ett högre flöde. Det finns olika typer av 

blåsmaskiner och dessa kan delas in i deplacementblåsmaskiner och centrifugalblåsmaskiner. 

Deplacementsblåsmaskiner skjuter luften genom maskinen för att skapa ett tryck. Två sorter 

är vridkolvsmaskinen och skruvblåsmaskinen, båda består utav två kolvar som skjuter luften 

genom maskinen. Skruvblåsmaskinen är mer energieffektiv än vridkolsmaskinen. 

Centrifugalblåsmaskiner är en annan typ av blåsmaskiner och de fungerar så att luften får fart 

genom en ett fläkthjul som drivs av en motor. Ett exempel på centrifugalblåsmaskin är 

turboblåsmaskinen som är en aerodynamiskt utformad turbinmotor. En stor skillnad mellan 

deplacement- och centrifugalblåsmaskiner är hur de kan regleras, vilken effekt de kan köras 

på och förhållandet mellan tryck och luftflöde (Bengtsson et al. 2019). 

 

De luftare som används på Kungsängsverket idag är tallriksluftare från Sanitaire. 

Tallriksluftaren är en typ av finblåsig luftare med ett membran som inte rigid. Blåsmaskiner 

som används är en typ av turboblåsmaskin bland annat av märket Sulzer.  

 

 
Tabell 26 Blåsmaskiner för biosteget på Kungsängsverket 

BIOBLOCK BLÅSMASKINER (ST) EFFEKT (KW) 

BIO B 2 150 

BIO C 2 150 

BIO A 1 132 

 1 110 

 

 

Energiförbrukning 

Energiförbrukningen från luftningen beror på en rad faktorer, från övergripande utformning på 



 

 

 

 

systemet till processrelaterade orsaker. Övergripande så har hur mycket syre som ska tillföras 

den biologiska reningen en stor betydelse för energiförbrukningen. Hur mycket syre som 

behövs till den biologiska reningen avgörs av avloppsvattnets sammansättning, till exempel 

BOD och ytaktiva ämnen, samt bioreningens utformning. Därefter finns en rad faktorer som 

påverkar hur energieffektivt syre kan tillföras till vattnet i bassängen. För varje ingående 

komponent i luftningssystemet finns det parametrar och faktorer som avgör hur effektivt de 

fungerar och således deras energiförbrukning. För en energieffektiv tillförsel av syre till 

vattnet är styrningen av luftningssystemet också mycket viktig.  Överdimensionering av 

reningssteget är också en faktor som kan leda till en lägre effektivitet och detta kan vara 

viktigt att ta hänsyn till vid en om- och utbyggnation för en växande stad(Bengtsson et al. 

2019).  

 

 
Figur 31 Faktorer som påverkar energieffektiviteten i luftningen av bioblocket 

Det inkommande vattnet till bioblocket kommer att ha en sammansättning av olika 

beståndsdelar och dessa kan beskrivas med olika värden för att ta reda på syreförbrukningen i 

biosteget.  BOD är ett värde för biokemisk syreförbrukning. Den biologiska processen 

förbrukar därefter olika mängd syre, detta beror på olika processalternativ. Processer som 

nitrifikation, denitrifikation och BOD-reduktion konsumerar syre i olika utsträckning. Även 

slamåldern påverkar syreupptaget i bioreningen. I biosteget kan man också påverka 

syreåtgången med så kallad fördenitrifikation (Bengtsson et al. 2019).  

 

En faktor som påverkar energieffektiviteten utifrån drift och styrning är den lösta mängden 

syre i bioblocket. För att upprätthålla en högre syrehalt kräver mer energi i form av mer 



 

 

 

 

luftning och processen kan därför optimeras. Däremot finns det flera nackdelar med att ha en 

för låg syrehalt och att upprätthålla en tillräcklig syrehalt för tillräcklig renhet är också viktig. 

Här finns bland annat en risk med lustgasbildning. Syreöverföringseffektiviteten, och således 

energieffektiviteten, påverkas också av faktorer så som: temperatur, tryck, salthalt, slamhalt 

och bassängdjup. Vilken typ av luftare spelar också roll för syreöverföringen, till exempel om 

det är en fin-eller grovblåsig luftare, och hur de är placerade över botten.  

Bottentäckningsgraden och placering av luftare gentemot omrörare påverkar cirkulationen i 

bassängen och syresättningen kan på sätt variera i bassängen.  

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är ålder och igensättning hos luftaren.  Ålder och 

igensättning gör att luftaren fungerar sämre och detta leder till en högre energiförbrukning. 

Detta gäller framför allt finblåsiga luftare. Dels kan ålder göra att membran fungerar sämre  

och det kan bero på materialet i luftaren. Mjukgörare i membranet kan påverkas över tid, 

effekterna beror delvis på vattensammansättningen i inkommande vatten. Sämre funktion hos 

luftaren kan också bero på igensättning. Igensättning kan förebyggas med hjälp utav 

rengöring, tillskillnad från effekter från åldrande. Att luftaren sätts igen uppstår framför allt av 

två orsaker, fällningar eller tillväxt av biofilm (Bengtsson et al. 2019). 

 

Studier kring energieffektivisering av luftning 

Efter en kort litteratursökning kan konstateras att det gjorts en del studier på 

energieffektivisering av luftningen på svenska reningsverk. Sökningen gjordes på Uppsala 

universitetsbibliotek och SLU:s biblioteks databas med sökorden: luftning AND 

(avloppsrening* OR energi OR wastewater) och (luftning OR luftningsteknik) AND 

(avloppsrening OR reningsverk). Tidigare studier har gjorts både kring optimering av styrning 

av luftsystemet, effektivisering av komponenter så som blåsmaskiner samt processdriften.  

 På Sternö avloppsreningsverk har en studie gjorts där en testlinje i den biologiska reningen 

fick ett nytt luftningssystem för att öka effektiviteten. Detta jämfördes sedan mot en 

referenslinje. Resultatet från studien var att energiförbrukningen från luftningen minskade 

med 64 % vilket motsvarar en besparing på hela verket på 14 %. En annan positiv effekt var 

också att reningsgraden ökade för testlinjen. Avskiljningen av BOD och ammonium ökade 

med ett par procent och samt att syreöverföringen blev effektivare(Larsson et al. 2013).  

 I Käppala-verket gjordes ett optimeringsförsök för att öka energieffektiviteten i 

luftningssteget för verket. I studien testades tre strategier, individuell syrestyrning, styrning 

med ammonium-och syreåterkoppling samt individuell syrestyrning med återkoppling. I den 

senare strategin, kunde en luftflödesminskning på 18 % mätas med bibehållen reningsgrad. En 

minskning i luftflöde ger verket en stor energibesparing då blåsmaskinerna stod för ca 20% av 

verkets totala energiförbrukning (Thunberg et al. 2007).   

I en studie av Bromma reningsverk kunde en viss energibesparing konstateras genom att 

optimera styrningen av blåsmaskiner. Energiförbrukningen blev lägre när styrningen 

optimerades så att nyare blåsmaskiner användes i första hand och de äldre blåsmaskinerna i 

andra han (Wikén 2017). 



 

 

 

 

Under en studie av avloppsreningsverket Lucerna, där förbättringar av 

kvävereduktionsprocessen studerades, kunde en energibesparing konstateras från de testade 

åtgärderna. En optimeringen av driften av aktivslam processen studerades och det kunde då 

också konstateras att energieffektiviteten för luftningen också blev bättre (Wenström 2013).  

Även på Himmerfjärdsverket har en undersökning gjorts om hur bioreningssteget kan 

energieffektiviseras med hjälp utav styrning. I studien undersöktes hur 

ammoniumåterkoppling kan minska energiförbrukningen. Det konstaterades att 

ammoniumåterkoppling kunde minska elförbrukningen genom att det minskade 

syreförbrukningen (Andersson 2012).  

För att vidare studera energioptimering av kvävereningssteget kan även optimering av 

kvävereningen och kostnad för drift studeras. Exempel på detta är studien av optimering av 

kvävereningen för bioblock A i Kungsängsverket där en optimering av kvävereningen med 

intermittentstyrning också kunde minska energiförbrukningen (Svanberg 2016). En annan 

aspekt av energibesparing för bioreningssteget är att anpassa vattenflödet in till bioblocket 

med elpriset med hjälp utav magasinering. En studie som gjorts på detta visar att det går att 

spara pengar på detta (Sund 2019). Däremot visar detta inte på någon energibesparing i sig 

utan bara en kostnadsbesparing.    

Utifrån resultatet från de olika studier som gjorts för att undersöka energiförbrukningen i 

luftningen av nioreningssteget kan det konstateras att det finns flera sätt att gå till väga för att 

energieffektivisera. Dels kan en optimerad process och styrning av luftningen bidra till en 

energibesparing, dels ökar energieffektiviteten vid användning av nyare oh effektivare 

luftningssystem. En viktig aspekt vid samtliga studier var att reningsgraden skulle bibehållas 

eller förbättras. Ett mönster var också att det åtgärder för att optimera kvävereningen och att 

se till att luftningssystemet fungerar optimalt gick hand i hand.  
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Kungsängsverket och det biologiska reningssteget 

Kungsängsverket 

Beläget i sydöstra Uppsala ligger stadens största reningsverk Kungsängsverket som ansvarar för större 

delen av avloppshanteringen från invånare och industrier i Uppsala. Kungsängsverket sattes i bruk 

redan på 1940-talet och bestod då av en sedimenteringsbassång och två rötkammare (Uppsala Vatten, 

2010).  Sedan dess har befolkningen i kommunen nästan tredubblats och för att hänga med i 

utvecklingen har Kungsängsverket anpassats för att möta kraven på en ökande befolkning (Uppsala 

Kommun, 2017). Uppgraderingen av reningsverket har skett gradvis och det första blocket för 

biologisk rening, Block-A, sattes i bruk 1957. Ytterligare två block; block-B och block-C har 

tillkommit på 1960-respektive 1990-talet och dessa tre block utgör idag den biologiska reningen på 

Kungsängsverket (Niklas Svanberg). 

 

Det biologiska reningssteget 

Den biologiska reningen på Kungsängsverket utgår från en aktivslamprocess där mikroorganismer 

används för att bryta ned organiskt material för att rena vattnet (Uppsala Vatten, 2019).  

På Kungsängsverket leds det inkommande avloppsvatten till en luftad bassäng där det blandas med 

växande mikroorganismer (aktivt slam). Tillgången på syre är en förutsättning för att mikroorganismer 

ska kunna bryta ned organiskt material. När mikroorganismer har växt till sig klumpar de ihop sig till 

större flockar där större delen av nedbrytningen sker. Flockarna binder även partiklar som är för lätta 

för att sedimentera själva vilket ytterligare underlättar reningen. Vattnet med det aktiva slammet leds 

sedan vidare till en sedimentationsbassäng där större delen av slammet separeras från vattnet och 

returneras till luftningsbassängen i form av returslam eller går ut som överskottslam till 

slambehandling. Det returnerade slammet är mycket viktig för aktivslamprocessen eftersom processen 

grundar sig i att slammet ska ha längre uppehållstid än vattnet (Carlsson & Hallin, 2010).  

En av de viktigaste reningsprocesserna som sker i det biologiska reningssteget är kvävereningen. Om 

höga halter av kväve tillåts att släppas ut kan detta leda till hälsorisker dricksvattnet och övergödning 

(Svenskt Vatten, 2010). Det inkommande kvävet till Kungsängsverket från avloppsvattnet består av 70 

% ammoniumkväve och 30 % organiskt bundet kväve (Uppsala Vatten, 2010). En liten del av kvävet 

förs bort tillsammans med överskottslammet men för att komma åt ammoniumkvävet behöver en 

annan metod användas. För att separera ammoniumkvävet i den biologiska reningen omvandlas det till 

kvävgas (N2) genom de mikrobiologiska processerna nitrifikation och denitrifikation (Svenskt Vatten, 

2010).   

I nitrifikationen oxiderar bakterier ammoniumjoner till nitratjoner enligt ekvation 1. 

NH+
4 + 2 O2 ⇄ NO-

3 + H2O + 2 H+    (1)

  



 

 

 

 

Reaktionen är beroende av syrerika förhållanden för att fungera på ett tillfredställande sätt och sker i 

bassänger med kontinuerlig luftning.  

Omvandlingen av nitratjoner till kvävgas sker under denitrifikationen som är en anoxisk reaktion där 

bakterier reducerar kvävet i nitrat genom nitratrespiration. 

4 NO-
3 + 5 C + 4 H+ ⇄ 2 N2 + 5 CO2 + 2 H2O   (2) 

I reningsverk är det vanligt att tillsätta en extern kolkälla för att skynda på denitrifikationen (Svenskt 

Vatten, 2010). 

På Kungsängsverket ser den biologiska reningen olika ut i de olika bioblocken. I block-B och block-C 

finns det flera nitrifikation-och denitrifikationszoner i blocken och kaskadkväverening används för att 

rena kvävet i vattnet. I kaskadkvävereningen tillsätts avloppsvattnet stegvis i denitrifikationszoner 

vilket tillåter det organiska materialet i avloppsvattnet att användas som energi till denitrifierare utan 

att använda en extern kolkälla (Uppsala Vatten, 2019). 

I block-A sker kväveavskiljningen genom intermittent luftning och fördenitrifikation (ibid.).  I 

fördenitrifikationen på Kungsängsverket leds avloppsvattnet in i en anoxisk zon innan det går in i en 

luftad zon vilket sänker behovet på syre i processen (Bengtsson S et.al, 2019). Ett stort flöde av 

returslam från den aeroba zonen krävs för att återföra nitrat till denitrifikationen (Fredriksson O, 

2010). Med en intermittent luftning innebär det att alla zoner i bassängen luftas och vid specifika 

tidsintervall stängs luftningen av för att tillåta denitrifikation (Hanhan O, et.al, 2011).   
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44.1 Analys av mätdata 

För att kunna besvara den andra frågeställningen i projektet som innebär att kartlägga 

energiförbrukningen för Kungsängsverkets biosteg så kommer mätdata analyseras. Syftet med denna 

analys är att kunna identifiera vilka block och specifika processer som konsumerar mest elektricitet. 

För att kunna göra detta behövs driftdata för blåsmaskiner, pumpar och motorer. Då den data som 

idag lagras på Kungsängsverket endast visar på procent av maxeffekt måste energiförbrukningen 

mätas för de olika procentsatserna på de olika komponenterna, detta är något som ska vara möjligt 

då frågan har diskuterats med Niklas Svanberg på Uppsala Vatten. Då det är orimligt att göra detta på 

alla maskiner så får det istället göras på en av varje typ och sedan får man anta att maskiner av 

samma modell och ålder har samma förbrukning. 

 

När sedan data för energiförbrukningen finns så summeras denna upp i tre stycken grupper 

uppdelade efter det bioblock de tillhör. Dessa delas därefter upp i undergrupper så att varje 

delprocess får en egen beräknad energiförbrukning.  

 

Energiförbrukningen presenteras sedan i stapeldiagram och/eller cirkeldiagram där man enkelt kan 

se vilken eller vilka delar av bioreningen som förbrukar mest energi.  
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45 Bakgrund 

45.1 Syfte 

Syftet med projektet är att kunna besvara tre centrala frågeställningar rörande Kungsängsverket i 

Uppsalas energiförbrukning. I denna förstudie ska förutsättningarna för 

 

Följande frågeställningar ska besvaras i projektet: 

 

10. Vilket/vilka nyckeltal är mest lämplig för jämförelse av energiförbrukning i 

biologisk rening? Både för jämförelse mellan olika reningsverk i Sverige/Europa, 

mellan olika bioblock och för jämförelse över tid med hänsyn till reningsgrad och 

kapacitet.  

11. Hur mycket energi förbrukar de olika biostegen och diskussion kring vad orsaken 

för dessa skillnader är? 

12. Med vilka åtgärder kan Kungsängsverket minska sin energiförbrukning i 

biosteget och är det kostnadseffektivt?  

45.2 Mål 

Det huvudsakliga målet med projektet är att kunna hjälpa Uppsala Vatten att nå sitt mål om att 

minska sin energiförbrukning med 20% till år 2030 samt att ta fram ett lämpligt nyckeltal för att mäta 

energiförbrukningen.  

 

45.3 Intressenter 

Inom projektet så finns flera intressenter. De tydligaste är projektgruppen som vill fördjupa sig i 

ämnet och kunna bidra till att hitta kostnads- och energieffektiva lösningar för Uppsala Vatten och på 

så vis kunna vara med och minska verksamhetens klimatpåverkan. Uppsala Vatten är också en 

intressent då resultatet av projekt kan användas i deras verksamhet för att nå miljömål och minska 

energikostnader. Andra intressenter inom projektet är Uppsala universitet (UU) där kursen som 

projekt görs inom hålls och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bidrar med stöd och handledare 

till projektet. 
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45.4 LCC-analys 

Att beräkna livscykelkostnader eller LCC-analys som det också kallas är ett sätt att beräkna 

kostnaderna för ett inköp för en hel livscykel. Detta är ett effektivt sätt att säkerställa att ekonomiska 

resurser används på ett effektivt vis då man inte bara tar hänsyn till inköpskostnaden utan alla 

kostnader under livscykeln (Upphandlingsmyndigheten). 

 

Användning av LCC är lämplig vid inköp utav energikrävande produkter då det blir viktigt att inte bara 

kolla på inköpspriset utan även energiförbrukningen (Energimyndigheten). I detta fall så kan 

energiförbrukningen vara en betydande kostnad för exempelvis blåsmaskinerna och därför är 

användandet av LCC lämpligt att använda inom detta projekt.  

 

En LCC-analys använder sig ofta av nuvärdesmetoden som är ett sätt att räkna om framtida utgifter 

till ett motsvarande värde idag. Detta görs genom användandet av en kalkylränta då man har en 

förväntad förändring i värdet av den aktuella valutan. Genom att använda nuvärdesmetoden går det 

att jämföra produkter och tjänsters pris på ett rättvist sätt över nyttjandetiden (Energimyndigheten).  

 

I detta projekt kommer LCC-analyser göras för att kunna bedöma om olika förslag på åtgärder för att 

minska energiförbrukningen är kostnadseffektiva och kan finansieras genom en minskad 

energiförbrukning. Det kommer även att användas för att kunna jämföra olika tekniska lösningar eller 

maskiner mot varandra.  

 

 

 

EnergimyndighetenManual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad. vol. 1 (16), pp. 1–16 

Upphandlingsmyndigheten LCC för långsiktigt hållbara inköp | Upphandlingsmyndigheten. Available 

at: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-

upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-inkop/ [2021-04-14] 
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Sammanfattning: 

I rapporten listas alternativa biologiska reningsmetoder som kan användas som förslag på 

förbättringar som kan implementeras på Kungsängsverket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MSBR 

En MSBR (membrane sequencing bioreactor) är en kombination av rening med membran och en 

satsvis biologisk rening (SBR).  SBR-tekniken skiljer sig från konventionell avloppsrening i den mån att 

avloppsvattnet tillsätts satsvis till en bassäng där reningen sker. Både luftning och sedimentering sker 

i samma bassäng och ingen returslamspumpning behövs till reningen (Fredriksson, 2010). I en MSBR 

byts sedimenteringssteget ut mot ett membran där utflödet filtreras antingen genom ultrafiltrering 

(UF) eller nanofiltrering (NF) (Pajoumsharia,i et al., 2017).  

 

MBR 

MBR (Membrane Bioreactor) är en avloppsreningsprocess som involverar steg från den aktiva 

slamprocessen och membranteknologi. Istället för att ha en sedimentationsbassäng i slutet av den 

aktiva slamprocessen finns det ett membran med en porstorlek från 1000 till 0.1 nanometer 

beroende på vilken membranteknik som används (Melin et al., 2006). Eftersom sedimentationssteget 

elimineras går det att använda tekniken med högre vätskekoncentrationen som kan underlätta 

rening under perioder då stora mängder dagvatten kommer in (Fitzgerald, 2008). Nackdelen med 

MBR-tekniken är att membranen behöver renas i takt med att porerna fylls för att bibehålla en hög 

rening. Reningen görs ofta genom att blåsa luft på membranen, vilket är en energikostsam process 

(Melin et al., 2006).  

 

 

MBBR 

Ett alternativ till den aktiva slamprocessen som idag används på Kungsängsverket är en MBBR 

(moving bed biofilm reactor). Metoden renar avloppsvatten med hjälp av små bitar av polyetylen, 

ofta formade som en räfflad cylinder med ett kors i mitten, fungerar som en tillväxtzon för 

mikroorganismer. Dessa så kallade “bärare” blandas om i en bassäng, via luftning i aeroba bassänger 

och omrörning i anaeroba. Mikroorganismerna som växer på bärarna bildar tillsammans en biofilm 

där den absolut största delen av reningen sker. Därför är den viktigaste designparametern för en 

MBBR-process är formen på bärarna för en så stor specifik yta biofilm som möjligt ska bildas. 

Eftersom MBR:s rening är beroende av bärarna och inte så mycket volymen, går processen att 

använda i mycket mindre bassänger än vad en aktivslamprocess skulle kräva, vilket gör MBBR till ett 

attraktivt alternativ där platsbrist råder  (Ødegaard, 2006). 
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45.4.1 Omrörning 

Även om luftningen är en stor och viktig del av den biologiska reningen finns det andra processer 

som förbrukar energi i biosteget. Andra delar som är förbrukar energi i biosteget är motorerna till 

omrörningen och pumpar även om dessa kan anses ligga utanför själva biosteget. 

 

Omrörning är en viktig del av den biologiska reningen. I luftningsbassängerna är oftast behovet av 

omrörning tillfredsställt utav luftningen vilket gör att mekanisk omrörning inte är nödvändig. 

Däremot kan ibland omrörare ibland bli nödvändiga vid låga flöden då luftningen inte är tillräckligt 

påtaglig för att hindra slammet från att sedimentera, detta är ofta en mer energieffektiv lösning än 

att använda luftningen som omrörning. I de anoxa bassängerna krävs omrörning för att hålla 

slammet suspenderat men man vill inte tillsätta syre till vattnet. Därför är mekanisk omrörning en 

lämplig metod (Olsson 2008). 

 

Valet av omrörare för en viss typ av bassäng grundar sig på flera olika faktorer som bassänggeometri 

och bassängvolym. Även hur omrörarna placeras är viktigt då deras vridningsvinkel och lutning är av 

stor betydelse (Olsson 2008).  

 

Dimensioneringen av effekten och hastigheten är också avgörande för att få ett energieffektivt 

system. För att kunna undvika avlagringar bör bladens hastighet var på 0,2-0,3 m/s vid botten på 

bassängen och den specifika omrörningseffekten bör ligga mellan 3 och 8 W/m3 (Olsson 2008). 

 

På Kungsängsverket finns det tre stycken olika bioblock. I tabell 1 presenteras antalet omrörare för 

vardera biosteg och dess effekt (Niklas Svanberg). 

 

Tabell 27 Omrörare för biosteget på Kungsängsverket 

Bioblock Antal omrörare (st) Effekt (kW) 
Bio A 22 0,18 

Bio B 93 0,25 

Bio C 35 0,75 

 

Motorerna till omrörningen går på sin fulla effekt dygnet runt under alla dagar om året (Niklas 

Svanberg). Elmotorer slits med åren och detta påverkar verkningsgraden på dem, verkningsgraden 

sjunker med ca 0,1% varje år (Alenius & Karlsson 2011). 

 

Niklas Svanberg (Processingenjör), Uppsala Vatten och Avlopp, möte 2021-04-09 



 

 

 

 

Alenius, A. & Karlsson, H.A. (2011). Energieffektivisering vid Tekniska Verkens vattenreningsverk i 

Linköping Energieffektivisering vid Tekniska Verkens vattenreningsverk i Linköping 

Examensarbete utfört i elektroteknik Alexander Alenius. 

Olsson, G. (2008). Effektivare reningsverk - Några steg mot bättre energi- och resursutnyttjande. 
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Sammanfattning 

Detta dokument innehåller en lång lista över olika parametrar som kan användas till att skapa 

nyckeltal för jämförelse av biosteget på Kungsängsverket. Innehållet i listan är hämtad från 

den data som blivit delad med projektgruppen av Kungsängsverket. Syftet med dokumentet är 

att den ska användas som komplement till litteraturstudien om nyckeltal som kan användas på 

reningsverk och ska underlätta för gruppen att ta fram relevanta nyckeltal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resonemang kring nyckeltal 

Nedan presenteras en lista över data som mottagits från Kungsängsverket och som kan 

användas till Nyckeltal. Listan är presenterad som så att vid varje punkt förekommer en 

parameter som kan användas till ett nyckeltal samt det dokument som parametern är hämtad 

från vilket redovisas i kursiv stil inom hakparenteser. Vid vissa punkter är parametrarna 

uppdelade i flera underpunkter då ett och samma dokument innehåller flera parameter. Vid de 

två sista punkterna är samma parametrar hämtade från flera dokument och den sista punkten 

innehåller parameter som endast fanns i de dokumenten om blåsmaskiner och pumpar men 

inte i övriga dokument för den näst sista punkten. Den första punkten ”Energiförbrukning” 

skiljer sig eftersom den inte har någon källa. Tanken bakom den punkten är att gruppen 

energikartläggning kommer komma fram till en energiförbrukning som beräknas och som kan 

användas till att skapa nyckeltal. 

Lista över vilka data som mottagits från Kungsängsverket 

• Energiförbrukning 

• Luftflöden (Nm3/h) [Luftflöde Bio A.xlsx, Luftflöde bio B.xlsx, Luftflöde bio C.xlsx,] 

• Vattenflöden (m3/h) [Vattenflöden.xlsx] 

• Blåsmaskiners procent av maxkapacitet (%) [Blåsmaskiner bioA och C.xlsx, 

Blåsmaskiner bioB.xlsx] 

• Syrehalter (mg/l) [Syrehalter Bio A.xlsx, Syrehalter Bio B.xlsx, Syrehalter Bio C.xlsx] 

• Inkommande kvävehalter [Inkommande kväve.xlsx] 

o BOD7 (mg/l) 

o COD (mg/l) 

o TOC (mg/l) 

o Tot-P (mg/l) 

o Tot-N (mg/l) 

o SS (mg/l) 

• Utgående kvävehalter [Kväve ut.xlsx] 

o NH4 (mg NH4/l) 

o NO3 (mg NO3/l) 



 

 

 

 

• Utgående kvävehalter [Utgående värden biosteg_ Ntot.xlsx] 

o BOD7 (mg/l) 

o COD (mg/l) 

o TOC (mg/l) 

o Tot-P (mg/l) 

o PO4-P (mg/l) 

o Tot-N (mg/l) 

o NO3-N (mg/l) 

o NO2-N (mg/l) (inga mätvärden) 

o SS (mg/l) 

o HCO3 (mg/l) 

o Konduktivitet (mS/m) 

o pH 

o Fe (mg/l)  

• Omrörare, blåsmaskiner, övriga maskiner och processer, pumpar, skrapor [Blåsmaskin 

& Kompressor.xls, Omrörare.xls, Maskin & Processor.xls, Pumpar.xls, Skrapor.xls] 

o Varvtal (rpm) 

o Effekt (kW) 

o Spänning (V) 

o Märkström (A) 

o Driftstart (år) 

• Blåsmaskiner, pumpar [Blåsmaskin & Kompressor.xls, Pumpar.xls] 

o Tryckhöjd (mvp) 

o Kapacitet (m3/h) 

o DN (mm) 

o PN (bar) 

• Personekvivaletner [Miljörapport Kungsängsverket 2019] 

o Antal anslutna personer till reningsverk  

Detta dokument kommer utgå ifrån den data som har mottagits från Kungsängsverket. Dessa 

är listade ovan. Listan har tagits fram genom att gå igenom alla dokument som var delade med 

gruppen för att identifiera alla mätvärden som finns tillgängliga. Utifrån dessa data kan 



 

 

 

 

nyckeltal tas fram som skulle kunna vara användbara för att jämföra bioblocken på 

Kungsängsverket mellan varandra men även för att jämföra biosteget på Kungsängsverket 

med andra reningsverks biosteg. 

 

Det finns tre bioblock på Kungsängsverket. Med hjälp av nyckeltal ska deras biologiska 

rening och energiförbrukning jämföras. Alla parametrar som är listade ovan kan kombineras 

för att skapa Nyckeltal. Tanken är att den listan ska hjälpa till att sålla bort nyckeltal som tas 

fram i litteraturstudien för att endast använda de nyckeltal som är applicerbara utifrån erhållna 

data. 
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Sammanfattning: 

I rapporten presenteras diagram för energiförbrukningen för omrörning. 

 

  



 

 

 

 

45.5 Omrörningens energiförbrukning 

Omrörningen i Kungsängsverkets olika biosteg drivs av elmotorer av olika effekter. I figur 1 så 

presenteras energiförbrukningen för omrörningen i de olika bioblocken. Det framgår att lägst 

energiförbrukning i absoluta tal har A-blocket följt av B-blocket även om skillnaden mellan A- och B-

blocket är marginell.  

 

Figur 32 Energiförbrukning för omrörningen i de olika bioblocken (kWh/dygn). 

Energiförbrukningen kan även relateras till hur mycket vatten som gått genom de olika blocken. I 

figur 2 visualiseras detta då energiförbrukningen för omrörningen per kubikmetervatten har 

beräknats.  
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Figur 33 Energiförbrukning för omrörningen i de olika bioblocken (kWh/m3). 

För att ta de olika blockens energiförbrukande i förhållande till hur väl det renar bort kväve kan 

energiförbrukningen per kg kväve beräknas. I figur 3 så presenteras just detta. Det framgår då att B-

blocket har högst energiförbrukning per kg kväve medans A- och C-blocket har ungefär lika stor 

energiförbrukning. 
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Figur 34 Energiförbrukning för omrörningen i de olika bioblocken (kWh/kg-N). 
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Block ID Fabrikat/typnummerVarvtal (rpm) Effekt (kW) Driftid h/dygn kWh/dygn

Bio A 13423 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 2819 Asea 1500 0,18 24 4,32 Bio A Bio B Bio C Bio A Bio B Bio C Bio A Bio B Bio C Bio A Bio B Bio C

Bio A 4902 Asea 1500 0,18 24 4,32 95,04 558 630 256,442101 777,487211 1011,244 6154,61043 18659,6931 24269,8561 219,665402 788,831556 1410,35836

Bio A 4903 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4904 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4906 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4907 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4908 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4909 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4910 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4911 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4912 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4913 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4914 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4915 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4916 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4917 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4918 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4919 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4920 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4921 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio A 4922 Asea 1500 0,18 24 4,32

Bio B 10928 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10929 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10930 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10931 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10932 Siemens 1500 0,25 24 6 Bio A Bio B Bio C

Bio B 10933 Siemens 1500 0,25 24 6 0,01544208 0,02990403 0,02595813

Bio B 10934 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10935 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10936 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10937 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10938 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10939 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10940 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10941 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10942 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10943 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10944 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10945 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10946 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10947 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10948 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10949 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10950 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10951 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10952 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10953 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10954 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10955 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10956 Siemens 1500 0,25 24 6 Bio A Bio B Bio C

Bio B 10957 Siemens 1500 0,25 24 6 0,43265803 0,70737535 0,44669498

Bio B 10958 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10959 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10960 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10961 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10962 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10963 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10964 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10965 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10966 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10967 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10968 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10969 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10970 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10971 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10973 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10974 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10975 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10976 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10977 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10978 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10979 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10980 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10981 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10982 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10983 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10984 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10985 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10986 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10987 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10988 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10989 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10990 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10991 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10992 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10993 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10994 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10995 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10996 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10997 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10998 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 10999 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11000 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11001 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11002 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11003 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11004 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11005 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11006 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11007 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11008 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11009 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11010 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11011 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11012 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11013 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11014 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11015 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11016 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11017 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11018 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11019 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11020 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio B 11021 Siemens 1500 0,25 24 6

Bio C 4509 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4510 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4511 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4512 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4513 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4514 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4515 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4516 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4517 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4518 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4519 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4520 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4521 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4522 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4523 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4524 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4525 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4526 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4527 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4528 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4529 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4530 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4531 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4532 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4533 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4534 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4535 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4536 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4537 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4538 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4539 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4540 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4541 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4542 DT81N4 0,75 24 18

Bio C 4543 DT81N4 0,75 24 18

Bortrenat kväve (kg/dygn) baserat på 

årsmedelvärde

Energiförbrukning per block (kWh/kg-N)

Energiförbrukning per block (kWh/dygn) Medelflöden per block (m3/h) Medelflöden per block (m3/dygn)

Energiförbrukning per block (kWh/m3)
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Sammanfattning: 

För att svara på frågan vilket/vilka nyckeltal som ska användas för jämförelse inom de olika 

bioblocken och mellan olika verk kan en bra början vara att undersöka vilka nyckeltal som används 

idag. I denna rapport har litteraturmetoden använts för att få en bra grund över befintliga och 

potentiellt relevanta nyckeltal. En kanske onödigt stor del nyckeltal har inkluderats för att bättre få 

en övergripande bild och för att snarare ta med för mycket än att missa något intressant. Vidare i 

undersökningen ska nyckeltalen struktureras upp och sållas. Förhoppningen är att enbart några få 

nyckeltal ska finnas kvar, varav en diskussion ska föras om lämplighet.   

 

Rapporten är uppdelad i syfte, resultat och sammanställning. Längst ner finns källförteckning. 

 

 

  



 

 

 

 

45.6 Syfte 

Syftet med denna rapport är att svara på frågeställningen: Vilka nyckeltal används idag?  
För att svara på frågeställningen har följande sökfråga och nyckelord preciserats. 

Sökfråga:  Vilka nyckeltal för används idag inom reningsverk?  

Nyckelord: nyckeltal, reningsverk 

Ingen synonym har valts att läggas till. Detta för att i detta skede är alla nyckeltal av intresse och 

endast nyckeltal är av intresse. Tanken är att få en sådan bred kunskap som möjligt för att sedan 

sortera informationen.  

 

45.7 Metod 

Databasen Svenskt Vatten har använts. Källorna miljörapport 2019 för Kungsängsverket och 

årsredovisning 2019 för Svenskt Vatten lades till manuellt. Detta på grund utav att det var två 

rapporter med relevanta nyckeltal. Då Svenskt Vatten är en databas som inte använder sig av AND-

ord skrevs nyckelorden in på fölande vis, ”nyckeltal reningsverk”. Sökningen fick 256 träffar varav, 

efter sortering av relevans, endast 60 var tillgängliga. Vid sortering av datum ficks ytterligare 70 

tillgängliga resultat. Alla artiklar som kom upp kopierades och fördes över till en Excelfil. Av alla 

artiklar som var tillgängliga efter sortering exkluderades de som inte innehöll ordet ”nyckeltal”, varav 

endast 17 artiklar kvarstod. Ytterligare exkludering gjordes utifrån tillgänglighet av artikel, innehåll av 

fakta, samt relevans till syftet. Enbart fyra artiklar inkluderades då dessa hade relevans till 

frågeställningen. Gällande sortering enligt datum, efter exkludering av dubbletter och exkluderat en 

icke-fakta relaterad artikel fanns bara en artikel kvar.  

 

45.8 Resultat 

Tabell 1 visar vilka nyckeltal som förekom i de olika rapporterna. Mittenkolumnen redovisar 

nyckeltalen i kronologisk ordning. Vänsterkolumnen redovisar antal nyckeltal i kronologisk ordning 

efter dubbletter har tagits bort. 

 

Tabell 1 – Påfunna nyckeltal. 

Nr Nyckeltal från Literaturstudie Sortering 

1 Antal anslutna Antal anslutna 

2 Försåld vattenmängd Försåld vattenmängd 
3 Producerad vattenmängd Producerad vattenmängd 



 

 

 

 

4 
Vattenförbrukning till 
hushållen 

Vattenförbrukning till 
hushållen 

5 
Energiförbrukning producerat 
vatten 

Energiförbrukning producerat 
vatten 

6 
Energiförbrukning distribuerat 
vatten 

Energiförbrukning distribuerat 
vatten 

7 Dricksvattenkvalitet Dricksvattenkvalitet 

8 Mikrobiologiska vattenprover Mikrobiologiska vattenprover 

9 Kemiska vattenprover Kemiska vattenprover 

10 
Behandlad 
avloppsvattenmängd 

Behandlad 
avloppsvattenmängd 

11 Tillskottsvatten till reningsverk Tillskottsvatten till reningsverk 

12 
Energiförbrukning behandlat 
avloppsvatten 

Energiförbrukning behandlat 
avloppsvatten 

13 
Energiförbrukning avledning 
spillvatten 

Energiförbrukning avledning 
spillvatten 

14 
Behandlingsresultat avlopp: 
BOD 

Behandlingsresultat avlopp: 
BOD 

15 
Behandlingsresultat avlopp: 
fosforutsläpp 

Behandlingsresultat avlopp: 
fosforutsläpp 

16 
Behandlingsresultat avlopp: 
fosforutsläpp till recipient 

Behandlingsresultat avlopp: 
fosforutsläpp till recipient 

17 Personekvivalenter Behandlad vattenmängd 
18 Behandlad vattenmängd Biologisk syreförbrukning 

19 Biologisk syreförbrukning Inkommande avloppsvatten 

20 Inkommande avloppsvatten 
Bräddning/ofullst. behandl. vid 
reningsverket 

21 Behandlat avloppsvatten 
Bräddning/nödutsläpp från 
ledningsnätet 

22 
Bräddning/ofullst. behandl. vid 
reningsverket 

Mängd BOD i inkommande 
avloppsvatten 

23 
Bräddning/nödutsläpp från 
ledningsnätet 

Mängd COD i inkommande 
avloppsvatten 

24 
Mängd BOD i inkommande 
avloppsvatten 

Mängd TOC i inkommande 
avloppsvatten 

25 
Mängd COD i inkommande 
avloppsvatten 

Mängd Tot-P i inkommande 
avloppsvatten 

26 
Mängd TOC i inkommande 
avloppsvatten 

Mängd Tot-N Subsp. substans i 
inkommande avloppsvatten 

27 
Mängd Tot-P i inkommande 
avloppsvatten 

Föroreningsmängd i 
inkommande vatten 

28 
Mängd Tot-N Subsp. substans i 
inkommande avloppsvatten 

Tillförd mängd kväve 

29 
Föroreningsmängd i 
inkommande vatten 

Mängd i utgående vatten i 
förhållande till gränsvärden 

30 Tillförd mängd kväve Totalkvävehalten i renat vatten 



 

 

 

 

31 
Mängd i utgående vatten i 
förhållande till gränsvärden 

Reningseffekten 

32 Totalkvävehalten i renat vatten Mängder metall i slam 

33 Reningseffekten Energiproduktion 

34 Mängder metall i slam Energiförbrukning 

35 Energiproduktion 
Förbrukning av kemiska 
produkter 

36 Energiförbrukning 
Elenergiförbrukning per 
ansluten person 

37 
Förbrukning av kemiska 
produkter 

Driftkostnad per m3 debiterad 
avloppsvolym 

38 
Elenergiförbrukning per 
ansluten person 

Biogasproduktion per kg tillfört 
organiskt material 

39 
Driftkostnad per m3 debiterad 
avloppsvolym 

Fällningsmedelsförbrukning 
relativt avskild mängd fosfor 

40 
Biogasproduktion per kg tillfört 
organiskt material 

Kostnad per kg oxiderat 
material 

41 
Fällningsmedelsförbrukning 
relativt avskild mängd fosfor 

Föroreningsmängd per 
ansluten person 

42 
Kostnad per kg oxiderat 
material 

Tillrinning per m3 
bassängvolym 

43 
Föroreningsmängd per 
ansluten person 

Prestation per m3 behandlat 
avloppsvatten 

44 
Tillrinning per m3 
bassängvolym 

Energiförsörjningsgrad 

45 
Prestation per m3 behandlat 
avloppsvatten 

Klagomål per kund 

46 Energiförsörjningsgrad Kostnad per producerad enhet 

47 Biogasproduktion Antal personekvivalenter 

48 Energieffektivitet Relativ volymbelastning 

49 
Komponent per 
personekvivalent 

Tillrinning relativt 
bassängvolym 

50 Klagomål per kund Kapacitetsmarginal 
51 Kostnad per producerad enhet Utnyttjandegrad 

52 Antal personekvivalenter Ämne per personekvivalent 

53 Relativ volymbelastning 
El-energianvändning per pe 
per år 

54 
Tillrinning relativt 
bassängvolym 

Syreöverföringseffekt 

55 Kapacitetsmarginal Kolkälla för denitrifikation 

56 Utnyttjandegrad 
Kostnad för rening per 
reningsgrad 

57 Ämne per personekvivalent 
Specifik kväve-belastning per 
pe per år 

58 
El-energianvändning per pe 
per år 

Specifik BOD-belastning per pe 
per år 



 

 

 

 

59 Syreöverföringseffekt 
Specifik TOC-belastning per pe 
per år 

60 Kolkälla för denitrifikation Specifik N-massflöde ut 

61 
Kostnad för rening per 
reningsgrad 

Specifik BOD-massflöde ut 

62 
Specifik kväve-belastning per 
pe per år 

Specifik TOC-massflöde ut 

63 
Specifik BOD-belastning per pe 
per år 

Specifik slammängd 

64 
Specifik TOC-belastning per pe 
per år 

Mängd köpt energi 

65 Specifik N-massflöde ut 
Föroreningshalt per mängd 
utgående vatten 

66 Specifik BOD-massflöde ut El-användning 

67 Specifik TOC-massflöde ut 
Miljöbelastning i förhållande 
till gränsvärden 

68 Specifik slammängd Återvinning av resurser per år 

69 Mängd köpt energi 
Tillförd avloppsvattenmängd 
per debiterad mängd 

70 
Föroreningshalt per mängd 
utgående vatten 

Slamkvalitet per mängd slam  

71 El-användning Avloppskvalitet 

72 
Miljöbelastning i förhållande 
till gränsvärden 

Läckor per ledningslängd 

73 Återvinning av resurser per år Vattenförluster per km ledning 

74 
Tillförd avloppsvattenmängd 
per debiterad mängd 

Klagomål per fastighet 

75 Slamkvalitet per mängd slam  
Elanvändning för produktion 
och distribution av 
dricksvatten per m3 

76 Avloppskvalitet Intäkt i förhållande till kostnad 

77 Läckor per ledningslängd Mängd renat vatten 

78 Vattenförluster per km ledning Levereringsstabilitet 
79 Klagomål per fastighet Anslutningsgrad 

80 
Elanvändning för produktion 
och distribution av 
dricksvatten per m3 

Läckagefrekvens 

81 Intäkt i förhållande till kostnad Nöjdhet med service 

82 Mängd renat vatten Nöjdhet med vattenkvalitet 

83 Levereringsstabilitet Prisvärdhet 

84 Anslutningsgrad Energieffektivitet 

85 Läckagefrekvens Förnyelsetakt 

86 Nöjdhet med service Kapitalkostnadsutveckling 
87 Nöjdhet med vattenkvalitet Källöversvämning 

88 Prisvärdhet 
Icke-tekniskt tillförlitlighet och 
tillgängligt vatten 



 

 

 

 

89 Energieffektivitet 
Teknisk tillförlitlighet och 
tillgängligt vatten 

90 Förnyelsetakt 
Index för säkerhet för 
vattenförsörjning 

91 Kapitalkostnadsutveckling Växthusgasutsläpp 
92 Källöversvämning Föroreningsincidenter 

93 
Icke-tekniskt tillförlitlighet och 
tillgängligt vatten 

Klagomål på avloppsutsläpp 

94 
Teknisk tillförlitlighet och 
tillgängligt vatten 

Hantering av avloppsslam 

95 Vattenförluster Avkastning 

96 
Index för säkerhet för 
vattenförsörjning 

Kreditvärdering 

97 Växthusgasutsläpp Utväxling 

98 Föroreningsincidenter Räntetäckning 

99 Klagomål på avloppsutsläpp Oplanerade avbrott i leverans 

100 Hantering av avloppsslam Dåligt tryck 

101 Avkastning Bevattningsrestriktioner 

102 Kreditvärdering 
Källaröversvämning pga 
hydraulisk överbelastning 

103 Utväxling 
Källaröversvämning pga andra 
orsaker  

104 Räntetäckning Kundkontakt 
105 Oplanerade avbrott i leverans Bedömning av kundservice 

106 Dåligt tryck 
Klagomål på 
avloppsreningsverk 

107 Bevattningsrestriktioner Slamanvändning 

108 Leveranssäkerhet 
Andel otjänade vattenprov på 
verk och nät 

109 Dricksvattenkvalitet 
Andel vattenprov tjänligt med 
anmärkning på verk och nät 

110 
Källaröversvämning pga 
hydraulisk överbelastning 

Utnyttjandegrad vid 
vattenverket under maxdygn 

111 
Källaröversvämning pga andra 
orsaker  

Utnyttjandedrag råvatten 
under värsta förhållanden 

112 Kundkontakt 
Leveransavbrott på 
ledningsnät 

113 Bedömning av kundservice Källaröversvämningar inom VO 

114 
Klagomål på 
avloppsreningsverk 

Antal stopp på 
spillvattenförande ledningar 

115 Slamanvändning 
Antal stopp i 
spillvattenförande serviser 

116 Vattenförluster 
Antal stopp på 
dagvattenledningar 

117 
Barriärkrav i förhållande till 
uppnådd barriärverkant 

Antal stopp i dagvattenserviser 



 

 

 

 

118 
Andel otjänade vattenprov på 
verk och nät 

Energitapp i form av 
tillskottsvatten 

119 
Andel vattenprov tjänligt med 
anmärkning på verk och nät 

Tillskottsvatten per 
ledningslängd och dygn 

120 
Utnyttjandegrad vid 
vattenverket under maxdygn 

Energitapp i form av 
vattenförluster 

121 
Utnyttjandedrag råvatten 
under värsta förhållanden 

Bräddning och nödavledning 
från avloppssystem – andel av 
total mängd 

122 
Leveransavbrott på 
ledningsnät 

Vattenledningsnätets status 
mätt som beräknade 
vattenförluster 

123 Källaröversvämningar inom VO 
Förnyelsetakt 
spillvattenförande ledningar 

124 
Antal stopp på 
spillvattenförande ledningar 

Förnyelsetakt 
dagvattenledningar 

125 
Antal stopp i 
spillvattenförande serviser 

Förnyelsetakt vattenledningar 

126 
Antal stopp på 
dagvattenledningar 

Investeringstakt 
vattenledningar 

127 Antal stopp i dagvattenserviser 
Investeringstakt 
spillvattenförande ledningar 

128 
Energitapp i form av 
tillskottsvatten 

Investeringstakt 
dagvattenledningar 

129 
Tillskottsvatten per 
ledningslängd och dygn 

Mängder till recipient 

130 
Energitapp i form av 
vattenförluster 

Alla regel- och myndighetskrav 
uppfylls 

131 
Bräddning och nödavledning 
från avloppssystem – andel av 
total mängd 

Andel återvunnen fosfor från 
ARV till produktiv mark 

132 
Vattenledningsnätets status 
mätt som beräknade 
vattenförluster 

Specifik biogasproduktion från 
slam genererat från den egna 
kommunen 

133 
Förnyelsetakt 
spillvattenförande ledningar 

Antal klagomål på 
vattenkvalitet och tryck (lukt) 

134 
Förnyelsetakt 
dagvattenledningar 

Antal klagomål på 
vattenkvalitet och tryck (smak) 

135 Förnyelsetakt vattenledningar 
Antal klagomål på 
vattenkvalitet och tryck (färg) 

136 
Investeringstakt 
vattenledningar 

Antal klagomål på 
vattenkvalitet och tryck (tryck) 

137 
Investeringstakt 
spillvattenförande ledningar 

Högvärdig specifik 
biogasanvändning 
”exergivärdet” dvs. gas + el 

138 
Investeringstakt 
dagvattenledningar 

Nöjda brukare vatten och 
avlopp och VA-verksamhet 



 

 

 

 

139 Mängder till recipient 
Total kostnad jämfört med 
verksamhetens omfattning 

140 
Alla regel- och myndighetskrav 
uppfylls 

Bokfört värde i förhållande till 
återanskaffningsvärde 

141 
Andel återvunnen fosfor från 
ARV till produktiv mark 

Balanserat resultat – Total 
intäkt i förhållande till total 
kostnad 

142 Slamkvalitet 
Reinvesteringar i förhållande 
till återanskaffningsvärde 

143 
Specifik biogasproduktion från 
slam genererat från den egna 
kommunen 

Räntekänslighet 
(kapitalkostnader/totala 
kostnader) 

144 
Antal klagomål på 
vattenkvalitet och tryck (lukt) 

Specifik elenergianvändning 
för vattenproduktion 

145 
Antal klagomål på 
vattenkvalitet och tryck (smak) 

Akut underhåll/totalt underhåll 
kan mätas i timmar och/eller 
kr 

146 
Antal klagomål på 
vattenkvalitet och tryck (färg) 

Läckfrekvens per material 

147 
Antal klagomål på 
vattenkvalitet och tryck (tryck) 

Bokfört 
värde/återanskaffningsvärde 

148 
Högvärdig specifik 
biogasanvändning 
”exergivärdet” dvs. gas + el 

Infrastructure Leakage Index 

149 
Nöjda brukare vatten och 
avlopp och VA-verksamhet 

Egenfunna läckor 
huvudledning 

150 
Total kostnad jämfört med 
verksamhetens omfattning 

Egenfunna läckor servisledning 

151 
Bokfört värde i förhållande till 
återanskaffningsvärde 

Källaröversvämningar i 
samband med nederbörd inom 
VO 

152 
Balanserat resultat – Total 
intäkt i förhållande till total 
kostnad 

Bräddning och nödavledning 
av spillvatten från 
avloppsnätet 

153 
Reinvesteringar i förhållande 
till återanskaffningsvärde 

Antal km per driftspersonal 

154 
Räntekänslighet 
(kapitalkostnader/totala 
kostnader) 

Drift och underhåll i 
förhållande till 
återanskaffningsvärde 

155 
Specifik elenergianvändning 
för vattenproduktion 

Eget kapital i förhållande till 
verksamhetsrisk 

156 
Akut underhåll/totalt underhåll 
kan mätas i timmar ocheller kr 

Nyinvesteringar i förhållande 
till återanskaffningsvärde 

157 
Drift och underhåll i 
förhållande till 
återanskaffningsvärde 

Lånevolym i förhållande till 
bokfört värde 

158 Läckfrekvens per material Total dräneringsarea 



 

 

 

 

159 
Bokfört 
värde/återanskaffningsvärde 

Utspädningsgrad 

160 Infrastructure Leakage Index 
Andel tillskottsvatten med 
avseende på totala flödet 

161 
Egenfunna läckor 
huvudledning 

Reningsgrad 

162 Egenfunna läckor servisledning  

163 
Källaröversvämningar i 
samband med nederbörd inom 
VO 

 

164 
Bräddning och nödavledning 
av spillvatten från 
avloppsnätet 

 

165 Antal km per driftspersonal  

166 
Akut underhåll/totalt underhåll 
kan mätas i timmar och/eller 
kr 

 

168 Personalintensitet  

169 Energieffektivitet  

170 
Drift och underhåll i 
förhållande till 
återanskaffningsvärde 

 

171 
Bokfört 
värde/återanskaffningsvärde 

 

172 
Eget kapital i förhållande till 
verksamhetsrisk 

 

173 
Nyinvesteringar i förhållande 
till återanskaffningsvärde 

 

174 
Lånevolym i förhållande till 
bokfört värde 

 

175 
Flödesvolym till bidragande 
ytor 

 

176 Total dräneringsarea  
177 Utspädningsgrad  

178 
Andel tillskottsvatten med 
avseende på totala flödet 

 

 

 

45.9 Sammanställning 

Då L-rapporten är tänkt som en grund till slutrapporten ska alla nyckelord sorteras efter relevans till 

det biologiska reningssteget för att få en bättre överblick. Därefter ska det undersökas vilka nyckeltal 

som kan vara av intresse i kommande studier. 

 



 

 

 

 

Problem som uppstod var att vid samma sökning, 2 minuter senare, fanns 288 resultat, en ökning 

med 32 resultat. Samt att utav alla resultat var enbart de topp 70 tillgängliga. Detta kan bero på fel 

vid inladdning av nya artiklar eller fel hos databasen. Ett annat problem som uppstod var brist på 

kunskap om nyckeltal. Detta medförde att vissa nyckeltal kan ha missats under granskning. 

 

Till nästa gång kan en mer lämplig metod vara att fokusera mer inriktat på nyckeltal för 

bioreningssteget. Detta för att få fram mer relevanta nyckeltal än mer övergripande nyckeltal som 

används inom branschen.  
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45.11  

45.12 Bilagor 

Bilaga 1 - Sökhistorik 

Databas Datum  Sökord  Antal 
träffar 

Sortering Titel 
 

Google 2021-04-14 miljörapport 
Kungsängsreningsver
ket 

  Miljörapport 2019 - 
Kungsängsverket 

http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2000-08.pdf
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2020/11/svu-rapport-2020-13.pdf
http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2018-06.pdf
http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport_2018-05.pdf
http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2010-10.pdf


 

 

 

 

Google 2021-04-15 årsredovinsning 
uppsala 2019 

  Årsredovisning 2019 - 
Uppsala Vatten 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 nyckeltal reningsverk 256 Relevans Benchmarking och nyckeltal 
vid avloppsreningsverk 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 nyckeltal reningsverk 256 Relevans Nyckeltal inom VA - en 
intorduktion 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 nyckeltal reningsverk 256 Relevans Prioriterade nyckeltal för 
VA-verksamhet 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 nyckeltal reningsverk 256 Relevans Resultat för VASS 
Reningsverk 2016 

Svenskt
Vatten 

2021-04-16 nyckeltal reningsverk 256 Datum Tillskottsvatten i 
avloppssystem – nya tankar 
om nyckeltal 
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46 Energikartläggning 

Hur mycket energi förbrukar de olika biostegen och diskussion kring vad skillnaden är? 

46.1 Energiförbrukning från anläggningsdelar 

Ett första steg är att undersöka hur mycket el olika anläggningsdelar drar. Följande 

anläggningsdelar ingår i bioblocken:  

• Pumpar 

• Slamskrapor 



 

 

 

 

• Blåsmaskiner 

• Omrörare 

 

För omrörare, slamskrapor och pumpar finns effekten angiven och utifrån denna kan 

elförbrukningen per dygn beräknas i enheten kWh/dygn.  

För att ta reda på energiförbrukningen för blåsmaskiner behövs data på hur mycket energi 

som förbrukas vid en viss effekt. Utifrån denna information kan data-settet från driften av 

blåsmaskiner omvandlas till att ge vilken effekt maskinerna kört på. Därefter kan ett 

medelvärde för kWh/dygn beräknas.   

Diagram för hur mycket olika anläggningsdelar kan visa hur fördelning av energiförbrukning 

ser ut inom bioblocket. För att kunna jämföra energiförbrukningen mellan block behöver 

hänsyn tas till hur stor del av inkommande vatten som passerar genom respektive bioblock.    

46.2 Energiförbrukning bioblock 

För att kunna jämföra energiförbrukningen mellan bioblock behöver energiförbrukningen från 

anläggningsdelarna relateras mot ytterligare en parameter som beskriver reningssteget. 

Jämförelsen mellan bioblock kan göras både baserat på den totala energiförbrukningen för 

blocket samt för att jämföra olika anläggningsdelar. Som parameter att jämföra 

energiförbrukningen mot är volym inkommande vatten, renat kväve och renat BOD, det vill 

säga kWh/m3, kWh/BOD och kWh/kväve.  

46.3 Diskutera skillnader 

Det finns flera faktorer som spelar in i bioblockens energiförbrukning men som inte direkt 

kan avläsas utifrån en elkonsumtion. Detta kan vara till exempel luftarnas funktion och hur 

luftningen styrs. Det kan därför vara intressant att jämföra energiförbrukning och 

blåsmaskinernas drift mot syresättningen i vattnet.  
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Sammanfattning: 

I rapporten presenteras diagram för energiförbrukningen för pumpar. 

 

  



 

 

 

 

46.4 Pumparnas energiförbrukning 

Pumpar är en typ av komponenter som fyller flera olika funktioner inom biosteget. Det finns totalt 31 

st pumpar som är relevanta i denna energikartläggning. Dessa är fördelade över de tre olika 

bioblocken. I figur 1 så presenteras energiförbrukningen för pumparna i de olika blocken.  

 

Figur 35 Energiförbrukning för omrörningen i de olika bioblocken (kWh/dygn). 

Energiförbrukningen relateras även till hur mycket vatten som går genom blocken. I figur 2 

visualiseras hur stor energiförbrukningen blir per kubikmeter renat vatten. Det framgår då att 

energiförbrukningen för pumparna är störst för A-blocket, något mindre för C-blocket och minst för 

B-blocket. 
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Figur 36 Energiförbrukning för omrörningen i de olika bioblocken (kWh/m3). 

I figur 3 relateras istället energiförbrukningen mot hur mycket kväve som renats bort i de olika 

stegen. Det framgår då tydligt att A-blocket förbrukar mest energi i förhållande till hur mycket kväve 

som renats bort. 
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Figur 37 Energiförbrukning för omrörningen i de olika bioblocken (kWh/kg-N). 

 

Bilagor 

 

2.666

0.505

1.169

Energiförbrukning per block (kWh/kg-N)

Bio A Bio B Bio C

Block ID Driftider Benämning Leverantör Typ Varvtal (rpm) Effekt (kW) Driftid h/dygn kWh/dygn

15290 Alltid i drift Slangpump till fosfatmätare 24 0

Bio C 15288 Alltid i drift Slangpump till fosfatmätare 2 24 48 Bio A Bio B Bio C Bio A Bio B Bio C Bio A Bio B Bio C Bio A Bio B Bio C

Bio A 15099 Alltid i drift Returslampump 10 (linje 5) Flygt Dränkbar 2 24 48 586 398,4 1648,08 256,442101 777,487211 1011,244 6154,61043 18659,6931 24269,8561 219,665402 788,831556 1410,35836

Bio A 15098 Alltid i drift Returslampump 9 (linje 5) Flygt Dränkbar 2 24 48

Bio A 15097 Alltid i drift Returslampump 8 (linje 4) Flygt Dränkbar 2 24 48

Bio A 15096 Alltid i drift Returslampump 7 (linje 4) Flygt Dränkbar 2 24 48

Bio A 15095 Alltid i drift Returslampump 6 (linje 3) Flygt Dränkbar 2 24 48

Bio A 15094 Alltid i drift Returslampump 5 (linje 3) Flygt Dränkbar 2 24 48

Bio B 11133 Alltid i drift Provtagningspump ABS 2900 0,3 24 7,2

Bio C 10295 drift 30-40 % av tiden Överskottslampump 6 Nemo Excenterskruvpump Frekvensstyrd 2,2 8,4 18,48

Bio C 6429 drift 30-40 % av tiden Överskotslampump 9 Nemo Exenterskruvpump 1760 17,5 8,4 147

Bio B 4940 Alltid i drift Överskottslampump 3 Flygt propellerpump 0-950 8,8 24 211,2

Bio B 4939 Alltid i drift Överskottslampump 2 Flygt propellerpump 1345 7,5 24 180

Bio C 4798 alltid i drift Provtagningspump Johnsson Pump ABFRES 32-110 2840 0,75 24 18

Bio C 4797 alltid i drift Provtagningspump Johnsson Pump ABFRES 32-110 2840 0,75 24 18

Bio C 4796 alltid i drift Provtagningspump Johnsson Pump ABFRES 32-110 2840 0,75 24 18

Bio C 4795 alltid i drift Provtagningspump Johnsson Pump ABFRES 32-110 2840 0,75 24 18

Bio C 4743 alltid i drift Provtagningspump Johnsson Pump ABFRES 32-110 2840 0,75 24 18

Bio C 3621 Bara vid tömningar, ca 10 dygn per år Tömningspump Flygt Centrifugal 3000 8,7 0

Bio C 2959 Alltid i drift, körs på 40 Hz (kan antas vara max, men körs med frekvensomvandlareReturslampump 8 Flygt Centrifugalpump 960 8,8 24 211,2

Bio C 2958 Alltid i drift, körs på 40 Hz (kan antas vara max, men körs med frekvensomvandlareReturslampump 7 Flygt Centrifugalpump 960 8,8 24 211,2

Bio C 2957 drift 30-40 % av tiden Överskotslampump 3 Nemo Exenterskruvpump 1760 17,5 8,4 147
Bio C 2956

Alltid i drift, körs på 

40 Hz (kan antas Returslampump 4 Flygt Centrifugalpump 960 8,8 24 211,2

Bio C 2955 Körs alltid på max Returslampump 2 Flygt Centrifugalpump 960 8,8 24 211,2

Bio C 2953 Körs alltid på max Returslampump 1 Flygt Centrifugalpump 960 8,8 24 211,2

Bio C 2885 alltid i drift, körs på 30 HzReturslampump 5 Flygt Dränkbar prop. 1450 5,9 24 141,6

Bio A 2830 Alltid i drift Returslampump 1 (linje 1) Flygt Dränkbar 1435 3,1 24 74,4 Bio A Bio B Bio C

Bio A 2829 Alltid i drift Returslampump 2 (linje 1) Flygt Dränkbar 3,1 24 74,4 0,095 0,021 0,068

Bio B 2828 Bara vid tömningar, ca 10 dygn per år Tömningspump Flygt Centifugalpump 940 21 0

Bio A 2821 Alltid i drift Returslampump 4 (linje 2) Flygt Dränkbar 3,1 24 74,4

Bio A 2818 Alltid i drift Returslampump 3 (linje 2) Flygt Dränkbar 1440 3,1 24 74,4

Bio A Bio B Bio C

2,666 0,505 1,169

Bortrenat kväve (kg/dygn) baserat på 

årsmedelvärde

Energiförbrukning per block (kWh/kg-N)

Energiförbrukning per block (kWh/dygn) Medelflöden per block (m3/h) Medelflöden per block (m3/dygn)

Energiförbrukning per block (kWh/m3)

586

398,4
1648,08

Energiförbrukning per block (kWh/dygn)

Bio A Bio B Bio C

0,095

0,021

0,068

Energiförbrukning per block (kWh/m3)

Bio A Bio B Bio C

2,666

0,505

1,169

Energiförbrukning per block (kWh/kg-N)

Bio A Bio B Bio C
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48 Litteraturstudie Energikartläggning 

48.1 Sökfråga 

Sökfråga: Vad för energikartläggningar har gjorts på det biologiska reningssteget och vilka 

beräkningar har man gjort i dessa?  

Sökord: avloppsreningsverk, biologisk rening, aktivslam process, energikartläggning, elförbrukning, 

nyckeltal 

Keywords: wastewater treatment, biological treatment, sludge process, energy?  

48.2 Sökning 1 

Avloppsreningsverk AND energikartläggning 

48.2.1 SLU-primo 

1 träff, Energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande vid Främby avloppsreningsverk i Falun.  

48.2.2 UUB 

Ingen träff 

48.3 Sökning 2 

(municipal wastewater treatment plant) AND (activated sludge) AND ("energy consumption" OR " 

energy efficiency") 



 

 

 

 

48.3.1 Scopus 

111 träffar 

Avgränsar till bara Europa: 50 träffar 

Läser inte om wwtp som tillhör specifik industri eller om alternativa metoder ex membran, granular, 

MBR. Inte heller om åtgärsförslag och lösningar specifikt. 

 

 

 

 

48.4 Resultat 

 

Diskutera resultat från vår kartläggning, är resultaten rimliga? Har andra studier visat liknande 

resultat? Vilka nyckeltal har använts i andra studier? Vad har setts som effektiviseringsmöjligheter 

och åtgärdsförslag 

Främby: 

• Del av frågeställningen: Kartlägga energiförbrukning på hela verket och Förslag på 

energieffektiviseringsåtgärder 

• Nyckeltal: teoretiskt antal pe från BOD 

• Elanvändning i motorer, reaktiv och aktiv effekt. Märkeffekt: märkdriftpunkten 

• Energianvändande processer och effektiviseringspotential: Pumpning, omrörning, 

luftning 

• Kollat på MBR som alternativ 

• Metod: Inventering, beräkning av energianvändning: för ett år (kWh/år) 

• Nyckeltal: pumpar ( kWh/m3 pumpat flöde), omrörare (kWh/m3 volym tank), process 

(kWh/behandlad volym vatten och kWh/pe år) 

• Data på specifik elanvändning i volym inflöde för det biologiska reningssteget.  

• Främby har inte finblåsiga luftare, intressant att jämföra deras siffra för att se om 

finblåsiga är så mycket bättre som sägs.  

• Källa att titta vidare på: Maktabifard, M., Zabrowska, E. & Makinia, J. (2018). Achieving energy neutrality 

in wastewater treatment plants through 

energy savings and enhancing renewable energy production. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 

17(4), ss. 655-689. doi:10.1007/s11157-018-9478-x 

•  

Rzeszow:  

• Nyckeltal: Energy performance indicators. The electricity consumption (electric 

energy consumption) – EI – refers to the inflow (kWh per m3 wastewater), often 



 

 

 

 

called “specific energy consumption”, it is the most commonly used parameter to 

assess the energy effectiveness of wastewater treatment plants 

• Variation i energikonsumtion över årets månader 

Fyra WWTP i Tyskland:  

• Gammal 

• Beskriver 4 reningsverk, mer om fosfor 

200+ WWTP in Italy, benchmarking 

• Källor att kolla vidare på för liknande benchmarking studies. 

• Kollar COD 

• Överdimensionering kan påverka effektiviteten 

Agitators 

• Intressant med en artikel som fokuserar på omrörare.  

• Använder också olika nyckeltal för att kolla på effektiviteten.  

A comparison between CAS and MBR 

• Framförallt intressant att kolla på senare då den jämför vanliga aktiv slam metod med 

den nyare MBR.  

48.5 Sammanfattning 

De flesta studierna innehåller någon form utav diskussion utav nyckeltal. Dels för att förklara val av 

nyckeltal i studien och dels för att visa på hur viktigt det är att välja ett rättvisande nyckeltal för att 

kunna göra en bra studie. Många studier görs för energikonsumtion på hela verket, för att kunna 

jämföra mellan verk etc. I många fall konstateras även att det biologiska reningssteget konsumerar 

en stor andel av ett reningsverks totala elförbrukning, och mer specifikt att det är blåsmaskiner som 

drar mest. Det var därför intressant med artikeln som skrivits om specifikt omrörare.  Det konstateras 

att omrörare står för en liten del av den totala elförbrukningen men att det fortfarande finns många 

möjligheter till optimering. Utifrån sökningens resultat så finns det många artiklar från runt om i 

världen även om jag i detta fall avgränsade till Europa. Många studier görs också för att undersöka 

nya och alternativa metoder som kan ersätta vanlig aktiv slamprocessen. För oss hamnar en sådan 

studie under åtgärdsförslag som vi ska titta mer på senare.  
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Sammanfattning 

I den här rapporten kommer data som har erhållits från Kungsängsverket att sammanställas. Arbetet 

har främst fokuserat på att separera och sammanställa data för de olika bioblocken. Flera 

tidsmedelvärden för data som Tot-N, BOD7 samt vattenflöde har sammanställts. 
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Radetiketter Summa av Flöde A in m3/d Summa av Antal 
Medel 
m3/d 

Renat kg 
Tot-N/dag 
(Under den 
givna 
månaden) 

jan 38314 5 7662,8 246,129136 

feb 31773 4 7943,25 208,11315 

mars 36835 5 7367 220,42064 

apr 26570 4 6642,5 218,870375 

maj 26120 4 6530 241,12025 

juni 19587 4 4896,75 160,735819 

juli 17833 4 4458,25 117,809256 

aug 8959 2 4479,5 169,997025 

sep 24343 4 6085,75 289,073125 

okt 8962 1 8962 331,594 

nov 34029 5 6805,8 248,820048 

dec 13093 2 6546,5 183,302 

Totalsumma 286418 44 6509,5 215,286918 
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Radetiketter Summa av Flöde B [m3/d] Summa av Antal 
Medel 
m3/d 

Renat kg 
Tot-N/dag 
(Under den 
givna 
månaden) 

jan 101544 5 20308,8 773,76528 

feb 79869 4 19967,25 753,763688 

mars 63090 3 21030 802,645 

apr 74326 4 18581,5 832,915738 

maj 69915 4 17478,75 776,0565 

juni 70939 4 17734,75 728,898225 

juli 73111 4 18277,75 654,34345 

aug 52951 3 17650,3333 836,6258 

sep 59327 3 19775,6667 1054,04303 

okt 61612 3 20537,3333 887,2128 

nov 89867 5 17973,4 748,052908 

dec 36875 2 18437,5 617,65625 

Totalsumma 833426 44 18941,5 777,591624 
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Radetiketter 
Summa av 
Flöde m3/d Summa av Antal Medel m3/d 

Renat kg Tot-N/dag 
(Under den givna 
månaden) 

jan 98649 4 24662,25 1209,683363 

feb 107753 4 26938,25 1253,302081 

mars 114270 4 28567,5 3413,81625 

apr 102861 4 25715,25 1332,04995 

maj 100591 4 25147,75 1342,261156 

juni 80865 4 20216,25 949,6583438 

juli 69223 4 17305,75 829,8107125 

aug 54819 3 18273 1128,6623 

sep 59446 3 19815,33333 1260,915711 

okt 94558 3 31519,33333 1455,142556 

nov 129965 5 25993 1338,6395 

Totalsumma 1013000 42 24119,04762 1061,180669 
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Radetiketter 
Summa av 
Ugående BOD7 Summa av Antal Medel mg/L 

Reningsgrad 
[%] 

jan 12,5 5 2,5 98,7745098 

feb 10,5 4 2,625 98,5733696 

mars 12,5 5 2,5 99,0272374 

apr 10,5 4 2,625 98,7559242 

maj 11,5 4 2,875 98,7765957 

juni 10,5 4 2,625 98,75 

juli 10 4 2,5 98,655914 

aug 5 2 2,5 98,8839286 

sep 10 4 2,5 99,2937853 

okt 2,5 1 2,5 98,9035088 

nov 12,5 5 2,5 99,0118577 

dec 5 2 2,5 98,502994 

Totalsumma 113 44 2,568181818 98,8636364 
 

Radetiketter Summa av Utgående BOD7 Summa av Antal 
Medel 
mg/L 

Reningsgrad 
[%] 

jan 13 5 2,6 98,7254902 

feb 10,5 4 2,625 98,5733696 

mars 8 3 2,66666667 98,9623865 

apr 18 4 4,5 97,8672986 

maj 11 4 2,75 98,8297872 

juni 10 4 2,5 98,8095238 

juli 10,5 4 2,625 98,5887097 

aug 7,5 3 2,5 98,8839286 
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sep 7,5 3 2,5 99,2937853 

okt 7,5 3 2,5 98,9035088 

nov 12,5 5 2,5 99,0118577 

dec 5 2 2,5 98,502994 

Totalsumma 121 44 2,75 98,7831858 
 

Radetiketter Summa av 
Utgående BOD7 
mg/L 

Summa av 
Antal 

Medel mg/L Reningsgrad 
[%] 

jan 12 4 3 98,90909091 

feb 12 4 3 98,97610922 

mars 12 4 3 99,0228013 

apr 13 4 3,25 98,84751773 

maj 12 4 3 98,85931559 

juni 12 4 3 98,98305085 

juli 9 4 2,25 99,19642857 

aug 9 3 3 99,20844327 

sep 9 3 3 99,01639344 

okt 11,2 3 3,733333333 98,55855856 

nov 17,4 5 3,48 98,85901639 

Totalsumma 128,6 42 3,061904762 98,92940393 

 

Radetiketter 

Summa av 
Flöde A in 
m3/d Summa av Antal Medel m3/d 

Renat kg 
BOD7/dag 

jan 38314 5 7662,8 1544,0542 

feb 31773 4 7943,25 1440,70697 

mars 36835 5 7367 1874,9015 

apr 26570 4 6642,5 1384,13094 

maj 26120 4 6530 1515,77625 

juni 19587 4 4896,75 1015,46353 

juli 17833 4 4458,25 818,088875 

aug 8959 2 4479,5 992,20925 

sep 24343 4 6085,75 2139,14113 

okt 8962 1 8962 2020,931 

nov 34029 5 6805,8 1704,8529 

dec 13093 2 6546,5 1076,89925 

Totalsumma 286418 44 6509,5 1454,42942 
 



 

 

 

 

Radetiketter Summa av Flöde B [m3/d] Summa av Antal 
Medel 
m3/d 

Renat kg 
BOD7/dag 

jan 101544 5 20308,8 4090,19232 

feb 79869 4 19967,25 3621,55997 

mars 63090 3 21030 5348,63 

apr 74326 4 18581,5 3837,07975 

maj 69915 4 17478,75 4059,43969 

juni 70939 4 17734,75 3679,96063 

juli 73111 4 18277,75 3351,68241 

aug 52951 3 17650,3333 3909,54883 

sep 59327 3 19775,6667 6951,14683 

okt 61612 3 20537,3333 4631,16867 

nov 89867 5 17973,4 4502,3367 

dec 36875 2 18437,5 3032,96875 

Totalsumma 833426 44 18941,5 4228,68988 

     
 

 

 

Radetiketter Summa av Flöde 
m3/d 

Summa av 
Antal 

Medel m3/d Renat kg 
BOD7/dag 

jan 98649 4 24662,25 6708,132 

feb 107753 4 26938,25 7812,0925 

mars 114270 4 28567,5 8684,52 

apr 102861 4 25715,25 7168,125938 

maj 100591 4 25147,75 6538,415 

juni 80865 4 20216,25 5903,145 

juli 69223 4 17305,75 4806,672063 

aug 54819 3 18273 6870,648 

sep 59446 3 19815,33333 5984,230667 

okt 94558 3 31519,33333 8045,835156 

nov 129965 5 25993 7837,40936 

Totalsumma 1013000 42 24119,04762 6824,197392 
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Sammanfattning: 

I rapporten presenteras diagram för energiförbrukningen för biosteget på Kungsängsverket. 

  



 

 

 

 

48.6 Jämförelse mellan blocken 

Energiförbrukningen skiljer sig mellan de olika bioblocken. I tabell 1 ses energiförbrukning för 

bioblock A, B och C. Den största energiförbrukningen med 5883 kWh/dygn har bioblock C och den 

minsta har bioblock A med 1984 kWh/dygn. Däremellan finns bioblock B som har en förbrukn ing på 

2972 kWh/dygn.  

Tabell 28 Energiförbrukning för de olika bioblocken (kWh/dygn). 

Total energiförbrukning (kWh/dygn)   
Bio A Bio B Bio C Totalt  

1984 2972 5883 10840  

 

Den totala energiförbrukningen för alla blocket är 10 840 kWh/dygn. I figur 1 ses hur stor andel av 

dessa vartdera bioblocket står för. Det framgår då att mer än hälften av alla energi förbrukas i 

bioblock C. 

 

Figur 38 Andel av den totala energiförbrukningen för de olika bioblocken (%). 

Energiförbrukningen har även satts i proportion till medelflödet i de olika bioblocken. I tabell 2 

presenteras energiförbrukningen per kubikmetervatten som går genom blocket. Då får A-blocket den 

högsta energiförbrukningen och B-blocket den lägsta. 
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Tabell 29 Energiförbrukning i förhållande till flöde (kWh/m3). 

Energiförbrukning (kWh/m3)   
Bio A Bio B Bio C Medel  

0,32 0,16 0,24 0,24  

 

I figur 2 visar stapeldiagrammet hur stor energiförbrukningen är för de olika bioblocken. Den högsta 

energiförbrukningen motsvarar då den högsta stapeln i diagrammet. 

 

Figur 39 Energiförbrukning för de olika bioblocken i förhållande till flödet (kWh/m3). 

Energiförbrukningen kan även relateras till hur mycket kväve som renas bort. I tabell 3 så visas hur 

stor energiförbrukningen för varje kilogramkväve som renats bort är. I snitt förbrukas 5,66 kWh/kg-N 

men det är endast bioblock-A som ligger över detta med 9,03 kWh/kg-N. 

Tabell 30 Energiförbrukning i förhållande till renat kväve (kWh/kg-N). 

Energiförbrukning (kWh/kg-N)   
Bio A Bio B Bio C Medel  

9,03 3,77 4,17 5,66  

 

I figur 3 visas energiförbrukning per kilo kväve som ett stapeldiagram där varje stapel motsvarar ett 

bioblock. Det framgår då tydligt att bioblock-A har den största energiförbrukningen per kilo kväve. 

Den är mer än dubbelt så stor som för bioblock-B och -C. 
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Figur 40 Energiförbrukning för de olika bioblocken i förhållande till renat kväve (kWh/kg-N). 

Energiförbrukningen kan även sättas i relation till hur mycket BOD7 som renats bort i biosteget. I 

tabell 4 så visar hur stor energiförbrukningen per kg-BOD7 är för de olika bioblocken.  

Tabell 31 Energiförbrukning i förhållande till renat kväve (kWh/kg-BOD7). 

Energiförbrukning (kWh/kg-BOD7)   
Bio A Bio B Bio C Medel  

1,36 0,70 0,85 0,97  

 

I figur 4 framgår att störst energiförbrukning per kg-BOD7 har bioblock A och minst förbrukning har 

bioblock B. 
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Figur 41 Energiförbrukning i förhållande till renat BOD7 (kWh/kg-BOD7). 

 

 

48.7 Jämförelse mellan de olika delprocesserna 

Den totala energiförbrukningen kan även delas upp i olika delar såsom blåsmaskiner, pumpar, 

omrörning och skrapor. I tabell 5 ses dygnsenergiförbrukningen för de olika maskinerna i biosteget. 

Tabell 32 Energiförbrukning för de olika maskinerna I biosteget. Värdena är summan för samtliga bioblock. 

Total energiförbrukning (kWh/dygn)   
Blåsmaskiner Pumpar Omrörning Skrapor Totalt  

6833 2590 1283 134 10840  

 

Andelen av den totala energiförbrukningen visualiseras i figur 5 där det framgår att blåsmaskinerna 

utgör den största andelen med 63 % av energiförbrukningen. Pumpar utgör 24 %, omrörning 12 % 

och skraporna 1 %. 
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Figur 42 Andel av den totala energiförbrukningen för de olika maskinerna i biosteget. 

 

48.8 Jämförelse inom de olika stegen 

Inom de olika biostegen så består energiförbrukning av de olika maskinerna som blåsmaskniner, 

pumpar, omrörning och skrapor. Då denna fördelning inte är samma inom alla blocken kommer 

energiförbrukningen skilja sig åt. 

48.8.1 Jämförelse inom Bio A 

Inom bioblock-A så står blåsmaskinerna för den största förbrukningen följt av pumpar, omrörning 

och skrapor (tabell 6). 

Tabell 33 Energiförbrukning för de olika maskinerna inom A-blocket. 

Total energiförbrukning (kWh/dygn)   
Blåsmaskiner Pumpar Omrörning Skrapor    

1282 586 95 22 1984  

 

I figur 6 visas fördelningen av energiförbrukningen inom bioblock-A. Det framgår att 65 % av 

energiförbrukningen är från blåsmaskinerna och 30 % från pumpar. Sammanlagt utgör omrörning 

och skrapor 6 %. 
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Figur 43 Andel av total energiförbrukning inom bioblock-A för de olika maskinerna.  

 

48.8.2 Jämförelse inom Bio B 

Den största energikonsumtionen inom bioblock-B är ifrån blåsmaskinerna följt av omrörning, pumpar 

och skrapor. I tabell 7 presenteras de olika delarnas energiförbrukning per dygn.  

Tabell 34 Energiförbrukning för de olika maskinerna inom B-blocket. 

Total energiförbrukning (kWh/dygn)   
Blåsmaskiner Pumpar Omrörning Skrapor    

1992 398 558 24 2972  

 

Andelarna av den totala energiförbrukningen visas i figur 7 där det även framgår tydligt att 

blåsmaskinerna står för den största energiförbrukningen. 
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Figur 44 Andel av total energiförbrukning inom bioblock-B för de olika maskinerna. 

 

48.8.3 Jämförelse inom Bio C 

Inom bioblock C så står blåsmaskinerna för den största energiförbrukningen följt av pumpar, 

omrörning och skrapor (tabell 8). 

Tabell 35 Energiförbrukning för de olika maskinerna inom C-blocket. 

Total energiförbrukning (kWh/dygn)   
Blåsmaskiner Pumpar Omrörning Skrapor    

3558 1606 630 89 5883  

 

I figur 8 framgår hur energiförbrukningen fördelas inom C-blocket. Blåsmaskinerna står då för 60 % 

av energiförbrukningen följt av pumparna med 27 %, omrörning på 11 % och skrapor som står får 2 % 

av energiförbrukningen.  
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Figur 45 Andel av total energiförbrukning inom bioblock-A för de olika maskinerna. 

48.9 Jämförelse mellan blocken med inbördes komponenter 

I tabell 9 ses hur mycket energi varje delkomponent förbrukar per kg renat kväve. Vi ser då att både 

pumparna och blåsmaskinerna i A-blocket har en större förbrukning än B- och C-blockens maskiner. 

Tabell 36 Energiförbrukning per kg-N för de olika blocken nedbrutet över delkomponenter. 

Energiförbrukning (kWh/kg-N)   
Block Blåsmaskiner Pumpar Omrörning Skrapor  

Bio A 5,8 2,7 0,4 0,1  

Bio B 2,5 0,5 0,7 0,0  

Bio C 2,5 1,1 0,4 0,1  

 

I figur 9 så syns det tydligt i det uppdelade stapeldiagrammet att energiförbrukning per kg-N är högre 

för bioblock-A är högre. Skillnaden är som störst mellan hur mycket energi som går till 

blåsmaskinerna men även omrörningen utmärker sig.   
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Figur 46 Energiförbrukning per kg-N uppdelat på delprocesser för de olika bioblocken. 

 

 

49 Mini-litteraturstudie om att skriva en populärvetenskaplig 

sammanfattning  

 

Att skriva en populärvetenskaplig text skiljer sig mot att skriva en akademisk text. Syftet med de två 

typerna av text skiljer sig åt från varandra och därför kommer utförandet och utformningen se olika 

ut. Enligt NE (Nationalencyklopedin) är populärvetenskap riktad mot lekmän och populärvetenskap 

innebär att författaren försöker presentera vetenskap och information på ett sätt som är 

lättförståeligt och ofta underhållande. Det blir tydligt från NE:s förklaring att en populärvetenskaplig 

text har en annan målgrupp, den riktar sig mot vanligt folk och inte andra forskare samt att den ska 

vara förklarande och underhållande något som inte är målet med en vetenskaplig text.  

Varför skriver man en populärvetenskaplig sammanfattning? På SLU:s bibliotekets hemsida står det 

att en populärvetenskaplig sammanfattning är något som bör ingå i en uppsats på mastersnivå och 

den kan även ingå i ett kandidatarbete (SLU-biblioteket 2020). Populärvetenskapliga 

sammanfattningar skrivs inte enbart utav studenter utan kan också skrivas av forskare. Den 
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populärvetenskaplig sammanfattning kan användas av forskaren till att nå ut till allmänheten med sin 

forskning, för att söka finansiering, nå ut till arbetsmarknaden och framtida samarbetspartners 

(Lunds Tekniska Högskola 2019). Texten är en sammanfattning av forskning eller studentarbete som 

skrivs på ett populärvetenskapligt vis och den ska kunna läsas av en allmänbildad medborgare som 

inte är insatt eller har ett specialintresse i området (Lunds Universitet 2014). 

Enligt LTH:s guide för doktorander (Lunds Tekniska Högskola 2019) bör den populärvetenskapliga 

sammanfattningen vara mellan 1500 och 4000 tecken, vilket motsvarar en halv till en A4-sida. Förslag 

på frågor som bör besvaras i sammanfattningen tas upp i guiden. Det kan vara att beskriva resultatet 

och hur du har gått tillväga, vilka konsekvenser resultatet har och hur det kan påverka människa och 

samhälle samt varför ditt arbete är viktigt (Lunds Tekniska Högskola 2019). Dispositionen av en 

populärvetenskaplig text är inte den samma som för en akademisk text. I en populärvetenskaplig text 

får författaren fritt strukturera texten och stycken kan vävas ihop (Lunds Universitet 2014). Det 

betyder att det står författaren fritt att välja vad som tas upp i texten, men att den bör sammanfatta 

arbetet och koppla det till ett större perspektiv.  

En populärvetenskaplig sammanfattning ska vara enkel att läsa och förstå och riktar sig mot någon 

som inte är insatt i området (Lunds Tekniska Högskola 2019). Då syftet är att förklara ett arbete på 

ett sätt som fångar en läsare som inte själv studerar ämnet återspeglas detta av språket som ska 

användas i sammanfattningen. I en populärvetenskaplig sammanfattning kan språket och fakta 

generaliseras och texten kan göras målande med hjälp utav stilfigurer (Lunds Universitet 2014).  I 

sammanfattningen kan stilfigurer och retoriska begrepp användas för att skapa intresse, men det är 

viktigt att skriva tydligt och därför inte lämpligt att använda stilfigurer som till exempel överdrifter 

(Brändén 2015). Att göra generaliseringar och skriva målande är något akademiker inte brukar göra i 

ett vetenskapligt skrivande men här fyller det en funktion genom att göra texten lättare att ta till sig 

för den tänkta målgruppen.  
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Sammanfattning: 

 I den här rapporten finns sammanfattningar om källor som undersökts i litteraturstudien om förslag 

till åtgärder. Även en lite mer ingående analysdel om omrörning och styrning av luftning har 

inkluderats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sun et al., 2019) 

Källa som berättar om att implementering av en ”Fuzzy Algorithm” skulle kunna minska 

energiförbrukningen på ett kommunalt reningsverk med 40 %. Halten av löst syre (DO) undersöks 

och luftare/blåsmaskiner regleras efter denna halt. 

(Power Consumtion) AND (“biological treatment” OR “active sludge treatment” OR CAS 

 

(Füreder et al., 2018) 

Källa som beskriver hur det går att optimera omblandare i biosteget för att minska 

energikonsumtionen på ett reningsverk. 

measures AND (”municipal wastewater plant” OR “Wastewater treatment plant”) AND “energy 

Consumption” or “power consumption” 

 

(Puchongkawarin et al., 2015) 

Beskriver om hur de minskar 20 % av ett reningsverks energiförbrukning samt minskar kväveutflöde 

enbart genom att bättre optimera luftningen på verket. (Utan att byta ut någon maskin) 

measures AND (”municipal wastewater plant” OR “Wastewater treatment plant”) AND “energy 

Consumption” or “power consumption” 

(Azimi & Rocher, 2017) 

Rapport som beskriver olika optimeringsmetoder som kan utföras på reningsverk och vilka effekter 

dem ger på energiförbrukningen. 

 

(Nowak et al., 2015) 

Studie i hur energianvändningen minskade på reningsverk i Österrike där de bland annat tog till vara 

på värmeenergin i avloppsvattnet för att värma upp bostäder.  



 

 

 

 

(Utfört Vid, 2011) 

Kaskadreglersystem, syfte att pressa ned syrhaltstoppar samt bibehålla en godtycklig rening, 

Reglering via återkoppling så att börvärde och utsignal stämmer överens. Kaskadreglering i den mån 

att en överordnande regulaturs utsignal används som börvärde i underordnade regulator. 

Överordnande regulator : Syrhaltsregulator, Underordnade regulator : luftflödesregulator. PI-

regulatorer 

 

(Wenström, 2013) 

Fokus ligger på kväverening och inte energiförbättring. Använder sig av en WTOS-styrning som 

kontrollerar en intermittent luftning genom att undersöka relation mellan ammonium- och 

nitrathalten. Även PD-reglering används för att snabbare kunna motverka förändringar i belastning. 

 

(Svanberg, 2016) 

En simulationsstudie utfördes över Relä, PI-reglering, Ammoniumstyrning, Nitratstyrning 

PI-regleringen var den metod som var mest energisnål av de fyra, PI uppnådde även nästan alltid 

syrbörvärdet och renad mycket bra med avseende på kväve. En vältrimmad PI-regulator ansågs vara 

den bästa lösningen för styrning av luftflödet. 

(Lundgren & Lundgren, 2011) 

Jämför bland annat MPC och PI reglering. Slutsats att MPC renar bättre i den mån att den klarar av 

att hålla börvärde bättre, MPC ökade dock luftförbrukningen och därmed energiförbrukningen. 

Slutsats: MPC bättre lämpad på reningsverk med mycket höga utsläppskrav. 

(Wikén, 2017) 

Styrning av blåsmaskiner optimerade till verket dem är belägna på. Slutsatsen visar enbart 

indikationer av energiinsparning och inga faktiska resultat.  

 

Från Figur 10 i W-21-89 G-02 framgår det att blåsmaskiner och luftningssteget förbrukar 

störst del energi i biosteget på Kungsängsverket (63%). Detta var också det mest frekventa 

undersökningsområdet i rapporter som användes i litteraturstudien och var huvudämnet i 70 

% av de utvalda rapporterna. Dock framgår det också från Figur 2 att 12 % av den totala 

energiförbrukningen kommer från omrörare, i en studie av Füreder et. al påstås det att även 

omrörare går att optimera för att minska deras energiförbrukning med upp till 49 %. I studien 

visas det att en effektiv omrörning inte beror på ett medelvärde av hastighet i bassängerna 

utan snarare på maxvärden och frekvensen av dessa toppar. Detta kan utnyttjas på 

Kungsängsverket genom att stänga av eller minska aktiviteten hos omrörare under luftning 

och istället införa ett schema där omrörarna körs på maxkapacitet under vissa tidsintervall. 

Denna teknik kallas för impulsomrörning och  om tekniken skulle implementeras på 



 

 

 

 

Kungsängsverket och visa en motsvarande effekt som studien påstår hade verket sparat 40% 

av energiförbrukningen från omrörarna och 4.8 % av den totala energiförbrukningen.  

För att reningen fortfarande ska hålla en hög nivå är det viktigt att övervaka slam-och 

nitratkoncentrationer i utflödet och att den impulsiva omrörningen avbryts under höga 

kvävekoncentrationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftning 

Litteraturstudien som utförts på möjligheter att minska energiförbrukningen på reningsverk 

resulterade i flera studier där just optimering av luftningssteget framstod som en väl implementerad 

metod världen över. Optimeringen har utförts på många olika sätt men utifrån de rapporter som 

ingått i litteraturstudien var det en metod som undersöktes i majoriteten och påstods enligt Åfeldt. E 

vara den absolut vanligaste (Åfeldt. E, 2011). Denna metod kallas för PI-reglering och är en 

kombination av en P-och en I-regulator. 

P-regulatorn är den enklaste av de två regulatorerna och beräknar en styrsignal (u) utifrån 

regulatorns förstärkning (K) och ett reglerfel (e). 

𝑢 = 𝐾𝑒 (1) 

 

Förstärkningen är det enda värde som ställs in och detta gjordes i Lundgren, M genom ”trial and 

error” för att hitta ett lämpligt värde (Lundgren, M. 2011). Förstärkningens funktion är att den 

minskar reglerfelet på beskostnad av prestandan i metoden.   

Reglerfelet tas fram enligt ekvation (2) och är skillnaden mellan börvärdet (r) och utsignalen (y). 

𝑒 = 𝑟 − 𝑦 (2) 

Börvärdet är det önskade värdet på utsignalen och för rapporterna som ingått i litteraturstudien har 

syrehalt [mg/L] oftast satts som börvärde för regulatorn (Wenström, 2013).  

För att få en så bra reglering som möjligt är det önskvärt att reglerfelet är noll, i en P-regulator skulle 

inte detta fungera då styrsignalen också skulle ett nollvärde (se ekvation 1). För att undkomma detta 



 

 

 

 

i studierna har en integrerande regulator, en I-regulator implementerats. I en I-regulator integreras 

reglerfelet över tid enligt. 

∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 (3) 

 

Den fullständiga PI-regulatorns tar de positiva delarna från P-och I-regulatorerna och  

beräknar fram en ny styrsignal där ytterligare en inställningsbar parameter behövs, integraltiden (T i). 

 

𝑢 = 𝐾 (𝑒 +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡) (4) 

Integraltiden anger hur lång tid det tar för styrsignalen att dubbleras om reglerfelet hålls konstant 

 

Fördelen med den här typen av regulator är att den kommer anpassa styrsignalen så att utsignalen 

över tid kommer bli lika med börvärdet. En annan fördel är att metoden är väletablerad och används 

både i Sverige och ute i Europa. En nackdel med att använda en PI-regulator för syresättningen kan 

vara att blåsmaskiner saknar kapacitet att anpassa syrehalten till börvärdet, då uppstår ett reglerfel 

(Carlsson & Hallin, 2010).  

 

För att ytterligare anpassa PI-regulatorn till ett specifikt reningsverk går det att ”trimma” de 

inställningsara parametrarna K och Ti. Detta gjordes i (Lundgren, M,  2011) med lambdatrimmning, 

som är en tumregelsmetod vilket kan behöva manuell justering för att fungera.  

En annan modell som undersöks i flera rapporter är MPC (Model Predictive Control) som är en lite 

mer avancerad metod än PI-regulatorn och vars funktion är att minimera en kostnadsfunktion med 

en optimal styrsignal (Sun et al., 2019). I rapporten av Lundgren, M diskuterades resultatet av en 

simuleringsstudie av reningen av MPC och PI i en aktivslamprocess där MPC uppnådde en högre 

reningsgrad och ansågs vara mest kostnadseffektiv. När kostnad för implementering av en MPC 

metod räknades in drogs dock slutsatsen att modellen hellre var ett alternativ för reningsverk med 

mycket höga utsläppskrav ( Lundgren, M, 2011). 
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Beläget i sydöstra Uppsala ligger stadens största reningsverk Kungsängsverket som står för större 

delen av avloppshanteringen från invånare och industrier i Uppsala. På verket behandlas 

avloppsvatten innan det släpps ut i Fyrisån. I figur 1 visas vattnets väg genom verket illustrativt. 



 

 

 

 

Rensgaller, sandfång och sedimenteringsbassänger används för att fysiskt rena vattnet. I det kemiska 

reningssteget tillsätts järnklorid som fäller ut fosfor, betecknat a och C i figur 1. Det biologiska 

reningssteget, B i figur 1, omvandlar kväve med hjälp av bakterier som utför nitrifikation och 

denitrifikaiton (Uppsala Vatten 2010). Det är denna del av reningsverket, det biologiska 

reningssteget, som rapporten handlar om. 

 

 

Figur 47. Schematisk bild över vattnets väg genom Kungsängsverket. Bilden är från Uppsala Vatten och avlopp. 
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Efter opponeringstillfället och läst igenom de kommentarer som mottagits på rapporten har gruppen 

diskuterat dessa och vidtagit åtgärder där det varit nödvändigt. Då det skriftliga underlaget innehåller 

uppemot tvåhundra kommentarer sammanfattas de viktigaste återkommande kommentarerna och de 

åtgärder gruppen vidtagit i denna rapport. 

 

• Den opponerande gruppen tyckte att det vore rimligt att vara konsekvent och att efter 

varje rubrik skriva ett kort stycke innan en underrubrik. Detta är något som åtgärdats i 

rapporten. 

• I opponeringen framgick att rapportens figurer borde delas upp mindre delar. Ett 

exempel är figur 8 som visar fyra stycken cirkeldiagram. Opponerande gruppen 

föreslog att dessa skulle delas upp i fyra figurer. I en tidigare version av rapporten var 

så fallet men efter samråd med handledare slogs dessa ihop för att underlätta 

jämförelse mellan diagrammen och komprimera rapporten. Därför behålls figuren i sin 

nuvarande form.  

• Flera kommentarer rörande hur hänvisningar görs till bilagor har också lämnats. I de 

flesta fall har dessa ändrats till figur och tabellhänvisningar i bilagorna men då 

hänvisningen syftar flera tabeller eller diagram hänvisas fortfarande till ett kapitel i 

bilagorna. 

• Figurer har centrerats vilket var en kommentar från oppositionsgruppen.  

• Bioblock används konsekvent istället för bioblock och block. Betydelsen av bioblock 

har även förtydligats. 

• Flöde har förtydligats till vattenflöde, kväveflöde och luftflöde.  

• Mer enhetliga tabeller efterfrågades vilket delvis har ändrats. Nu finns två typer av 

tabeller som skiljer sig åt då den ena typen presenterar data och den andra litteratur. 

• Otydliga meningar eller stavfel som påpekats har åtgärdats. 

• Oklarheter gällande beräkningar för effekt av blåsmaskiner på bioblock C med hjälp 

av linjär regression har förtydligats.  



 

 

 

 

• Förslaget på att skriva ett stycke med avgränsningar genomfördes.  

• Årsvariationer har diskuterats något. 

• Flera kapitel har haft samma namn, detta har åtgärdats. 

• Ordlistan kompletterades efter synpunkter från den opponerande gruppen. 

• Enligt opponerande grupp upplevdes frågeställningarna oklar, de omformulerades.  

• I bakgrunden skrevs en del om reningsverkets delar efter önskemål från opponeringen.  

• Önskemål om bilder på pumpar och andra maskiner, detta har ej lagts då bilder saknas 

och de fyller en oklar funktion.  

• Mer information om relästyrning har givits. 

• Opponerande gruppen tycker att det blir förvirrande när de hänvisas till figurer långt 

tillbaka i rapporten. Detta har inte ändrats då det inte något krav att gå tillbaka men att 

figuren kan ge ökad förståelse.  

• Figurer och texter som hör samman till figurer har lagts på samma sida. 

• Metoden för litteraturstudien (nyckeltal) har omformulerats. 

• Data har förklarats bättre.  

• Oklara ekvationer har förtydligats. 

• Rörande ekvation 13 och 14 ville opponeringsgruppen vända på dessa. Detta gjordes 

ej då syftet att den skulle vara mer lättförstådd inte uppnåddes.  

• Förslag på att tomma tabeller för litteraturstudien ska presenteras i metoden. Detta har 

valts att inte göras då det inte fyller något syfte då tabellen bara innehåller nyckeltal 

och beskrivning.  

• Specificerat de olika litteraturstudierna istället för att kalla dem för ”första” och 

”andra”. 

• Svårt att se skillnad på blåfärger i figuren, har åtgärdats. 

• Rubriker i fel ordning har åtgärdats.  

• Vissa referenser i texten har åtgärdats.  

• Opponerande gruppen föreslog att dela upp diskussionen mellan nyckeltal och 

energikartläggningen. Detta gjordes ej då det fanns en vilja att knyta ihop dessa för en 

bättre helhetsbild.  

• Omformulering rörande kalibreringsfel. 

• Antaganden och uppskattningar har specificerats. 

• Ifrågasättande om val av att använda slutsatser i punktform. Detta valdes ha behållas 

då beställaren uppskattade det. 

• En del om framtida studier har lagts till. 
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