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Abstract 
In a sustainable society the use of renewable energy and recycling of materials is of 
high importance. Wastewater treatment plants use large amounts of energy in the 
processing of wastewater. This study seeks to evaluate wastewater as an energy 
resource and to examine treatment plants potential to become sustainable energy 
producers. The study is based upon the internal processes of Himmerfjärdsverket. 
Wastewater has a high content of heat energy because of its origin from households 
and industries. It also holds high concentrations of chemically bound energy as organic 
compounds and nutrients. The flow of chemically bound energy at Himmerfjärdsverket 
corresponds to a power of 15 MW.  During the treatment processes sludge is separated 
from the wastewater. The sludge can be used for biogas production by anaerobic 
digestion. At Himmerfjärdsverket, 8 million m3 of biogas are produced every year. The 
reminder from the biogas production can be used as fertilizer in the farming industry. 56 
% of the biogas is sold as fuel and the remaining gas is used for internal processes. 
Himmerfjärdsverket could reduce its energy need for heating by half by installing a heat 
pump system. This would lead to annual savings of two million SEK. The conclusion is 
that modern wastewater treatment plants have the potential to become an important 
part of the next generation’s renewable energy system.  

Sammanfattning 
I ett hållbart samhälle är det viktigt att utnyttja energi- och materialresurser på ett 
effektivt sätt. Dagens avloppsvattenreningsverk använder stora mängder energi vid 
hantering och rening av avloppsvatten. Denna studie syftar till att studera 
avloppsvattens potential som energiresurs samt att undersöka möjligheten att göra 
vattenreningsverk till hållbara energiproducenter. Studien har utförts med 
Himmerfjärdsverkets processer som grund. Avloppsvatten har ett högt värmeinnehåll 
eftersom det kommer från hushåll och industrier. Det innehåller även kemiskt bunden 
energi i form av lösta organiska föreningar och näringsämnen. Till Himmerfjärdsverket 
kommer kemiskt bunden energi med en effekt på 15 MW. Under reningen fälls det lösta 
materialet ut och bildar ett slam som kan rötas. Himmerfjärdsverket producerar cirka 8 
miljoner Nm3 biogas varje år. 56 % av gasen säljs som fordonsgas och resterande 
mängd används för interna processer. Med en installerad värmepumpanläggning på 
Himmerfjärdsverket beräknas energiåtgången för uppvärmning halveras vilket ger en 
årlig besparing om två miljoner kronor. För att minimera mängden avfall från 
verksamheten kan rötresten användas som gödsel inom jordbruket. Slutsatsen är att 
avloppsvattenrening har god potential att utvecklas till en hållbar samhällsfunktion som 
minskar avloppsvattnets miljöpåverkan och samtidigt bidrar till en långsiktig 
energiproduktion och resursåtervinning.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Energifrågan och hur världens länder ska ställa om till ett hållbart energisystem är en av 
dagens stora politiska frågor. Sverige och EU:s resterande medlemsländer har åtagit sig 
att tillsammans minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till år 2020, jämfört med 
utsläppen år 1990. Vidare säger klimatmålet att 20 % av energitillförseln ska komma 
från förnyelsebara källor (Miljödepartementet, 2012). Dagens trend att människor i allt 
större utsträckning väljer att leva i urbaniserade områden ger möjligheter att 
effektivisera energianvändningen globalt. Samtidigt leder denna ansamling av 
människor till påfrestningar på den lokala och regionala miljön då avfall och föroreningar 
koncentreras i ett begränsat område. En utveckling av hållbar teknik och infrastruktur är 
därför viktig för att bibehålla dagens levnadsstandard utan att miljön påverkas negativt. 
En del i detta arbete är att höja kraven på tillåtna utsläpp. Ett exempel på detta är EU:s 
vattendirektiv som anger vilka utsläppsnivåer av näringsämnen och föroreningar som är 
tillåtna vid avloppsvattenrening (Naturvårdsverket, 2012). Rening av avloppsvatten är 
idag en energikrävande process. Det är därför viktigt att nästa generations reningsverk 
utvecklas för att verka på ett energieffektivt och långsiktigt sätt samtidigt som de möter 
framtida reningskrav.  

1.2 Syfte och målsättning 
Syftet är att utvärdera avloppsvatten som energiresurs samt att undersöka möjligheten 
att göra nästa generations vattenreningsverk till långsiktiga och hållbara 
energiproducenter.  
 
Målsättningen är  

• Att beskriva de grundläggande principerna för ett vattenreningsverk, med 
Himmerfjärdsverket som grund. 

• Att beskriva och beräkna de energiflöden av gas, värme och kemiskt bunden 
energi vilka ingår i de studerade processerna vid Himmerfjärdsverket. 

• Att studera och identifiera tekniker för att utvinna energi ur avloppsvatten. 
• Att identifiera och diskutera möjliga åtgärder för att på ett effektivt sätt nyttja 

avloppsvatten som energiresurs. 
• Att under arbetets gång verka nära Syvabs personal inom avdelningarna för 

process, produktion, energi och ekonomi.  
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2. Samhällsorientering och bakgrundsinformation 

2.1 Hållbar utveckling 
Enligt Brundtlandsrapporten är hållbar utveckling när dagens behov tillgodoses utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Denna definition 
går att tillämpa ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Dessa tre områden är 
sammanlänkade och påverkar varandra. Exempelvis är ekonomisk utveckling och 
miljöbelastningar ofta kopplade till varandra (Baker, 2006). 

2.2 Avloppsvatten och avloppsvattenrening 
Hushåll, industrier och annan mänsklig aktivitet ger upphov till flytande avfall i form av 
avloppsvatten. Detta samlas upp i ledningsnät och leds till avloppsvattenreningsverk. 
Avloppsvatten kommer i huvudsak från fem olika källor: 

• Svartvatten från människor vilket innefattar urin och fekalier med högt innehåll av 
bakterier, virus och andra mikroorganismer. 

• Gråvatten från hushåll vilket innefattar bad-, disk- och tvättvatten. 
• Avfall från industrier med innehåll av kemikalier, syror och rengöringsmedel. 
• Regn- och smältvatten som tas in i vissa avloppssystem, även kallat dagvatten. 

Vid kraftig nederbörd kan sand och grus följa med vattnet till reningsverket. 
• Grundvatten som läcker in i otäta ledningar och rör (Spellman, 2009). 

 
Avloppsvattenrening är utvecklat för att till så stor del som möjligt använda naturliga 
processer för att rena avloppsvatten. Syftet med reningen är framför allt att skydda 
människors hälsa, vattentillgångar och vattenlevande organismer (Spellman, 2009). 
EU:s avloppdirektiv är ett bindande mål för Europeiska Unionens medlemsländer som 
ställer krav på rening av avloppsvatten. Alla bebyggda områden ska ha ett 
uppsamlingssystem för avloppsvatten. Avloppsvatten ska även genomgå biologisk 
rening eller annan rening som gör att det renade vattnet uppfyller de krav som ställs. 
Särskilt höga krav ställs på reningsverk vars recipient är känslig för tillförsel av 
näringsämnen. Kraven omfattar bland annat högsta tillåtna utsläppsnivåer av fosfor, 
kväve och biologiskt nedbrytbara substanser (på engelska Biochemical Oxygen 
Demand, BOD) (Naturvårdsverket, 2012). 
 
Eftersom avloppsvatten till största del kommer från hem och industrier har det en relativt 
hög temperatur. I avloppsvatten finns även kemiskt bunden energi i form av organiska 
föreningar och näringsämnen. Genom att mäta avloppsvattens syreförbrukande 
substans (på engelska Chemical Oxygen Demand, COD) är det möjligt att uppskatta 
mängden kemiskt bunden energi som avloppsvattnet innehåller. COD mäts vanligtvis i 



 

 3 

mg/l och avloppsvatten har ett energiinnehåll motsvarande 0,032 kJ/mg COD (Heidrich 
et al., 2010).  

2.3 Produktion av biogas genom rötning 
Biogas är gas som produceras genom biologiska processer, varav rötning är en sådan 
process. Rötning sker då organiska föreningar så som fetter, kolhydrater, proteiner och 
cellulosa bryts ner av bakterier i anaerob miljö (Deublein, Steinhauser, 2008; Näslund, 
2011). Biogas har flera fördelar gentemot andra energigaser så som naturgas och 
skiffergas. Fördelarna kommer från att biogasen ingår i ett förnyelsebart kretslopp 
medan många andra energigaser utvinns ur fossila källor. Biogas produceras i 
rötkammare som matas med avfall från exempelvis livsmedel, grödor och avloppsslam. 
Rötresten som blir kvar kan sedan användas som gödsel (Näslund, 2011).  
 
Gas som produceras genom rötning har ett metaninnehåll på 45-85 % beroende på 
produktionsförutsättningarna (Avfall Sverige, 2014). Utöver metan består gasen främst 
av koldioxid och små mängder svavelväte, ammoniak och vätgas. Volymen biogas 
anges normalt i normalkubikmeter (Nm3), vilket är den volym gasen upptar vid 
atmosfärstryck och 0 °C. I denna studie används även normalkubikdecimeter (Ndm3) för 
att göra gasflödena mer överskådliga. Ren metan har ett energivärde på 35,3 kJ/Ndm3 

vilket medför att energiinnehållet i biogas kan variera mellan 16 och 30 kJ/Ndm3. För att 
biogas ska kunna användas som fordonsgas måste den uppgraderas. Det görs genom 
att avvattna gasen och ta bort koldioxiden till en metanhalt på cirka 97 %. Gasen 
luktsätts sedan av säkerhetsskäl och komprimeras till 250 bar (Näslund, 2011). 

2.4 Värmeteori 
En värmepump tar energi från ett substrat, exempelvis vatten, och värmer ett annat 
substrat som har högre temperatur. Eftersom energi inte spontant kan gå från ett kallt till 
ett varmare material måste energi tillföras. Energin tillförs vanligtvis med elektricitet. 
Värmepumpar har normalt ett förhållande på 3-5 mellan levererad värmeeffekt och 
tillförd elektricitet. Detta förhållande anges normalt som en värmefaktor (på engelska 
Coefficient of Performance, COP). En värmepump kan då utvinna 3-5 gånger mer 
värmeenergi jämfört med mängden tillsatt energi. Vid dimensionering av 
värmepumpsanläggningar är det vanligt att anläggningens maximala effekt sätts lägre 
än det maximala effektbehovet. Detta på grund av att det maximala behovet i de flesta 
fall endast inträffar ett fåtal tillfällen per år. Andelen av effektbehovet som 
värmepumpsanläggningen kan tillgodose kallas för täckningsgrad (Ericsson, 2014). 
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3. Fallstudie av Himmerfjärdsverket 

3.1 Grundläggande information om Himmerfjärdsverket 
Himmerfjärdsverket är ett vattenreningsverk som ligger i södra delen av Näslandet i 
Botkyrka kommun, söder om Stockholm. Det drivs av det kommunalt ägda företaget 
Syvab (Syvab, 2012). Himmerfjärdsverket renar avloppsvatten från Botkyrka kommun, 
Salems kommun, Nykvarns kommun samt delar av Södertälje kommun, Huddinge 
kommun och sydvästra Stockholm. Avloppsvattnet transporteras till anläggningen med 
hjälp av självfall i en tunnel vars lutning är en promille. Pumpanläggningen i slutet av 
tunneln ligger 54 meter under Himmerfjärdsverket (Syvab, 2014). Tunnelsystemet har 
en längd på cirka 50 km (Syvab, 2012). 
 
År 2013 var 303 000 personer anslutna till reningsverket (Syvab, 2013). De industrier 
som är anslutna till reningsverket motsvarar cirka 50 000-60 000 personekvivalenter 
(Syvab, 2012). Syvab har tillstånd att ta emot 130 000 m3 avloppsvatten per dag 
(årsmedelvärde) vilket medför ett medelflöde på cirka 1500 l/s. Denna volym motsvarar 
cirka åtta normalstora badkar i sekunden. Verkets maximala kapacitet ligger idag på 
1670 l/s (Syvab, 2013). Elförbrukningen var för 2013 cirka 26 GWh. Det aktuella elpriset 
för Syvab är cirka 0,8 kr per kWh (Zetterman, 2014). 

3.2 Insamling av data 
I studien har data gällande Himmerfjärdsverkets processer inhämtats och analyserats. 
Data för gasflöden, vattenflöden, slamflöden, metanolflöden samt temperaturer har 
hämtats från Syvabs databas NXW. Mätningarna görs med mätapparatur som tar 
stickprov en gång per minut. De data som används i denna studie är inhämtade som 
medelvärden per timme mellan 2013-02-12 och 2014-02-13. Viktdata för externt 
material är summerade värden över 2013 där varje last externt material har vägts innan 
det tillförts rötkammaren. Energivärdena för externt material, bioslam och primärslam är 
framtagna i laboratorium av företag som utför ackrediterade analyser. Data för COD är 
uttagna som veckomedelvärden mellan 2013-01-01 och 2014-12-31 och baseras på 
stickprov utförda av ackrediterade företag. Övrig data från Himmerfjärdsverket är 
inhämtade genom intervjuer av anställda på Syvab. 
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3.3 Reningsprocessen i Himmerfjärdsverket 
Reningsprocessen i Himmerfjärdsverket följer ett flertal delsteg med olika syften:  

1. Avloppsvattnet pumpas 54 meter upp till verket med en medeleffekt på 930 kW.  
2. Ett grovgaller avskiljer föremål som är större än 20 millimeter i diameter. 
3. Järnsulfat tillsätts vattnet för att fälla ut fosfor. 
4. Vattnet passerar ett sandfång där sand och andra tyngre partiklar avskiljs. 
5. Ett fingaller avskiljer föremål som är större än 3 millimeter. 
6. I försedimenteringen sedimenteras fosforutfällningen och en del organiska 

föreningar som tillsammans bildar ett primärslam.  
7. Den biologiska reningen av avloppsvattnet påbörjas vid luftningssteget. Vattnet 

renas genom att bakterier bryter ned organiskt material till koldioxid samt 
omvandlar ammonium till nitrat genom nitrifkation i en aerob miljö. Nedbrytning 
av organiskt material minskar den organiska massan samt reducerar mängden 
patogena bakterier i vattnet.  

8. Efter luftningsbassängerna förs vattnet till mellansedimenteringen där bioslam 
från tidigare reningssteg avskiljs och återanvänds. 

9. I eftersedimenteringen sjunker ytterligare partiklar till botten och bildar ett så 
kallat tertiärslam. 

10. Efter sedimenteringen omvandlar bakterier nitratet till kvävgas genom 
denitrifikation. Detta sker i en fluidiserad bädd. Eftersom det organiska materialet 
i vattnet till stor del är bortrenat och bakterierna kräver en kolkälla tillsätts 
metanol. I genomsnitt tillsätts 50 gram metanol per sekund. Metanol har ett 
energiinnehåll på 22,7 kJ/g (IGP Energy, 2012). 

11. I ett skivdiskfilter renas vattnet från biomassa. 
12. Slutligen förs vattnet genom ett sandfilter där de sista partiklarna avlägsnas.   
13. Vattnet släpps ut på 10 meters djup i Himmerfjärden.  

 
Vattnet passerar hela anläggningen på cirka 20 timmar och halterna av kväve, fosfor 
och BOD minskas med 90, 95 respektive 97 % (Syvab, 2013). 

3.4 Slam och externt material 
Vattenflödet in till Himmerfjärdsverket är i genomsnitt 1200 l/s. Det utgående flödet är 
1300 l/s. Det inkommande vattnet har i genomsnitt en COD-halt på 393 mg/l och det 
utgående vattnet har en COD-halt på 44 mg/l. Det slam som bildas under reningsstegen 
utgörs av primärslam från försedimenteringen samt bioslam från efter- och 
mellansedimenteringen, flotationsbädden och skivdiskfilterna. Primärslammet och 
bioslammet har en vattenhalt på 95 % respektive 93 % (Örnmark, 2014). Eftersom 
vattenhalten är hög uppskattas slammets densitet till 1000 kg/m3, vilket är samma som 
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för vatten. Genomsnittsflödet av primärslam är cirka fem gånger större än flödet för 
bioslam (tabell 1).  
 

Tabell 1. Slammets energiinnehåll och flöde (Örnmark, 2014). 

Källa Energivärde [kJ/kg] Genomsnittsflöde till rötkamrarna 
[l/s] 

Primärslam 640 21 
Bioslam 920 4 

 
Förutom avloppsslammet behandlas även externt material i rötningsanläggningen 
(Syvab, 2012). Det externa materialet består av olika biprodukter och rester från 
livsmedelsindustrin så som drav, fett och mejeriprodukter. 2013 togs 42 ton externt 
material emot varav det enskilt största materialet var drav som utgjorde cirka 15 % 
(tabell 8, bilaga 2).  

3.5 Gasproduktion och gasanvändning i Himmerfjärdsverket 
Himmerfjärdsverket har en biogasanläggning som omvandlar energi som finns bunden i 
avloppsslam och externt material till biogas. Slammet och det externa materialet 
samrötas i rötkamrarna där gasproduktionen sker. Biogasen som bildas under rötningen 
förs till en gasklocka och slamresten pumpas till en slambehandlingsanläggning. I 
slambehandlingsanläggningen avvattnas slammet och torkas till en torrhalt på 90-98 %. 
Produkten blir näringsrik biomull som bland annat kan användas som gödsel inom 
jordbruket. För att säkerställa att det innehåller en godkänd nivå av tungmetaller och 
föroreningar görs provtagningar regelbundet (Syvab, 2013). Den producerade biogasen 
har flera användningsområden. En del av gasen uppgraderas till fordonsgas som sedan 
säljs vidare till externa gasbolag. Resterande mängd gas används internt inom olika 
processer. Gasen används bland annat i värmepannor och i en gasmotor som driver en 
blåsmaskin. Produktionen av gas är inte alltid lika stor som användningen av gas varpå 
eventuell överskottsgas samlas i en gasklocka. I de fall då gasklockan blir full förbränns 
överskottsgasen i en fackla (Syvab, 2013). Som årsmedelvärde uppgraderas 56 % av 
biogasen till fordonsgas, 17 % används för att driva gasmotorn, 14 % används i 
gaspannorna, 10 % för slamtorkning och 3 % facklas (figur 1). Den totala volymen 
producerad biogas under den studerade tidsperioden var 7,9 MNm3 vilket motsvarar ett 
medelflöde på 250 l/s (tabell 2).  
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Figur 1. Användning av producerad biogas. 

 
Tabell 2. Distribution av gas inom anläggningen.  

Gasanvändning Flöde [l/s] Volym producerad biogas [Nm3] 
Gaspannor 35 1 111 000 
Såld gas 139 4 371 000 
Fackla 8 252 000 
Slamtork 24 764 000 
Gasmotor 43 1 364 000 
Totalt 249 7 861 000 

 
Biogasen som produceras i biogasanläggningen har en metanhalt på 62 % vilket 
innebär ett energivärde på 21,9 kJ/Ndm3. Den uppgraderade gasen som säljs har ett 
metaninnehåll på 97 % och således ett energiinnehåll på 34,3 kJ/Ndm3 (Örnmark, 
2014). Marknadspriset på uppgraderad fordonsgas uppskattas till 6 kr/Nm3 exklusive 
moms (Zetterman, 2014). Detta pris ligger strax över det faktiska priset men används 
delvis för att ge en bättre bild av en framtida prissättning. 

3.6 Värmeflöden 
Värmebehovet till reningsprocesserna, gasproduktionen samt uppvärmning av 
byggnader tillgodoses genom förbränning av biogas i gaspannor samt återvinning av 
spillvärme från slamtork och gasmotor. I gaspannorna, gasmotorn och slamtorken blir 
90, 62 respektive 20 % av tillförd energi värme (Andersson, 2014). Från gaspannorna 
flödar vatten med en ungefärlig temperatur på 64 °C som används för uppvärmning. 
Medeltemperaturen på avloppsvattnet ut ur verket är 12,2 °C och den lägsta uppmätta 
temperaturen är 7,6 °C (tabell 3).  

14%!

56%!

3%!

10%!

17%!
Gaspanna!
Såld gas!
Fackla!
Slamtork!
Gasmotor!
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Tabell 3. Vattentemperaturer för Himmerfjärdsverket.  

Vattenflöde Medeltemp. Maxtemperatur Mintemperatur 
Från tunnel 14,6 19,1 8,8 
Till Himmerfjärden 12,2 16,8 7,6 

 
För att undersöka möjligheten att ta tillvara på värmen i det renade avloppsvattnet med 
hjälp av värmepumpar utförs beräkningar med avseende på utgående vattens 
temperatur samt på gaspannornas värmeproduktion. Olika maxeffekter för 
värmepumpen analyseras för att se vilken storlek som är optimal för 
Himmerfjärdsverket. Täckningsgrader för maxeffekterna beräknas med hjälp av Matlab 
(bilaga 1). Ett uppskattat inköpspris för en värmepumpsanläggning är cirka 4000-5000 
kronor per kW installerad värmeeffekt (Ericsson, 2014).  
 
För att uppskatta värmepumpens potential har beräkningar utförts enligt 
   

𝐴𝑀𝑇𝐷 = 𝑡! −
!!!!!
!

  (1) 

𝐴𝑀𝑇𝐷! = !!!!!!!

!
− 𝑡!  (2) 

𝐶𝑂𝑃! =
!!

!!!!!
     (3) 

𝐶𝑂𝑃! =
!"#!
!

   (4) 

𝐸! =
!

!"#!
   (5) 

 
I ekvation 1 är t1 temperaturen från kondensatorn till verket, t2 returtemperaturen från 
verket till kondensatorn, tc kondenseringstemperaturen och AMTD 
temperaturdifferensen i kondensatorn. AMTD är 10 °C, t1 64 °C och t2 50 °C. I ekvation 
2 är t!!  temperaturen från avloppsvattnet till förångaren, t!!  returtemperaturen från 
förångaren till avloppsvattnet, te förångningstemperaturen och AMTD´ 
temperaturdifferensen i förångaren. AMTD´ är 10 °C, t!!  12,6 °C och t!!  2,6 °C. I ekvation 
3 är COPc den teoretiskt maximala COP, Tc kondenseringstemperaturen och Te 
förångningstemperaturen angivna i Kelvin. I ekvation 4 är COP1 värmepumpens COP. I 
ekvation 5 är Et tillförd elenergi till värmepumpen och Q värmepumpens levererade 
värmeeffekt (Ericsson, 2014). 
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4. Resultat 
Den kemiskt bundna energin kommer till Himmerfjärdsverket i avloppsvattnet med en 
effekt på cirka 15 MW. 90 % av detta avskiljs i form primärslam som förs till 
rötkammaren. Det externa materialet som också förs till rötkammaren motsvarar cirka 
60 % av den kemiskt bundna energin i det inkommande avloppsvattnet. I det renade 
vattnet finns cirka 10 % av det inkommande avloppsvattnets energimängd kvar (tabell 4, 
figur 3). Den större delen av gasen som produceras säljs som fordonsgas och 
resterande mängd distribueras till de gasanvändande processerna i verket. Värdet på 
den sålda gasen är cirka 17 miljoner kronor per år. Facklan står för den enskilt minsta 
användningen med en effekt på 0,2 MW vilket över en ettårsperiod motsvarar cirka en 
miljon kronor. Det totala energiflödet till rötkammaren är 25,2 MW och energiflödet ur 
rötkammaren i form av biogas är 5,5 MW (tabell 5, figur 3). Rötkammaren har därför en 
verkningsgrad på cirka 22 %. Från reningsprocesserna kommer 18 % mer energi ut än 
vad som tillförs systemet (figur 2) vilket innebär att energibalansen inte är korrekt 
balanserad.  
 

 
Figur 2. Energiflöden in och ut från reningsanläggningen.  
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Tabell 4. Energiflöden av kemiskt bunden energi inom Himmerfjärdsverket. 

Energikälla Energiflöde kemiskt bunden energi [MW] 
Vatten in 14,7 
Vatten ut 1,8 
Primärslam 13,6 
Bioslam 3,3 
Metanol 1,1 
Externt material 8,4 
Rötrest 19,8 

 
Tabell 5. Gasdistribution inom Himmerfjärdsverket. 

Gasanvändning Effekt [kW] Gasens värde över ett år [kr] 
Gaspannor 770 4 261 000 
Såld gas 3 040 16 763 000 
Fackla 180 965 000 
Slamtork 530 2 931 000 
Gasmotor 950 5 229 000 
Totalt 5 460 30 149 000 
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Figur 3. Flödesschema för energi i Himmerfjärdsverket.  

 
Den kemiskt bundna energin som kommer med avloppsvattnet till Himmerfjärdsverket 
kan sättas i relation till antalet anslutna personer. Den levererade effekten blir då 48 W 
per personekvivalent. Varje ansluten person producerar på samma sätt cirka 27 Nm3 
biogas per år varav cirka en tredjedel säljs som fordonsgas. Den sålda gasen har ett 
värde på 55 kronor per person (tabell 6). 
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Tabell 6. Gas per personekvivalent.  

Typ av gas 
Volym per person och år 
[Nm3] 

Gasens värde per person 
och år [kr] 

Uppgraderad gas 9,2 55 

Biogas 26,7 160 
 
Beräkningar på en värmepumpsanläggning ger en kondensationstemperatur (tc) på 67 
grader C, en förångningstemperatur (te) på -2,4 grader C, en Carnot-värmefaktor (COPc) 
på 4,9 och en värmefaktor (COP1) på 2,45. Gaspannorna med en verkningsgrad på  
90 % levererar en genomsnittlig värmeeffekt på 700 kW samt en toppeffekt på 2200 kW.  
 
Maxeffekten på värmepumpen avgör till hur stor del den kan ersätta gaspannornas 
effekt. Om en värmepump på 800 kW installeras blir täckningsgraden 82 % medan en 
värmepump på 1200 kW ger en täckningsgrad på 95 %. Vid effekter kring 1400 kW är 
täckningsgraden cirka 96 % och högre maxeffekter ger därför litet utslag på 
täckningsgraden (figur 4).  

 
Figur 4. Värmepumpens täckningsgrad beroende av maxeffekt. 

 
Den totala effekten som åtgår för uppvärmning, det vill säga effekten från gaspannorna 
tillsammans med eleffekten som värmepumpen kräver, minskar med ökad maxeffekt på 
värmepumpen. Utan värmepump krävs en tillförd effekt på 700 kW. Med en installerad 
värmepump om 1200 kW krävs en tillförd effekt på cirka 300 kW. Kurvan planar ut vid 
300 kW då uppvärmningen nästan enbart sker med värmepumpen (figur 5). 
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Figur 5. Effekt som åtgår för uppvärmning inom Himmerfjärdsverket beroende av 
värmepumpens maxeffekt. 
 

Syvabs kostnader för uppvärmning minskar med en ökad maxeffekt på värmepumpen. 
Priset på gasen är beräknad till 0,175 kr per 1000 kW och elpriset till 0,216 kr per 1000 
kW. Det innebär att om en effekt på 1000 kW gas levereras till gaspannorna kostar det 
0,175 kr per sekund i förlorade intäkter. Utan värmepump kostar uppvärmningen 4,3 
miljoner kronor per år. När 1200 kW värmepump är installerad kostar uppvärmningen 
cirka 2,1 miljoner kronor per år (figur 6). 
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Figur 6. Årskostnad för uppvärmning inom Himmerfjärdsverket beroende av 
värmepumpens maxeffekt. 

 
Investeringskostnaden för en värmepumpsanläggning beror på anläggningens 
maxeffekt. Installeras en värmepumpsanläggning med maxeffekt 2200 kW kostar den 
cirka 10 miljoner kronor medan en anläggning med maxeffekt 1200 kW kostar drygt 
hälften så mycket (tabell 7). 
 

Tabell 7. Investeringskostnad för en värmepumpsanläggning. 

Värmepumpens toppeffekt [kW] Pris [kr] 
600 2 700 000 
1200 5 400 000 
1600 7 200 000 
2200 9 900 000 

 
I Himmerfjärdsverket krävs en pumpeffekt på 17,2 kW för att flytta medelflödet av 
avloppsvatten 1 meter upp mot verket. Detta innebär att den nödvändiga effekten för att 
lyfta avloppsvattnet minskar med 17,2 kW för varje meter som tunneln höjs. Tunnelns 
lutning gör att tunneln höjs med en meter per kilometer från verket.  
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5. Diskussion 
För att utveckla avloppvattenrening till en hållbar samhällsfunktion måste energin som 
finns i avloppsvatten utnyttjas i största möjliga mån. Att utvinna värme från 
avloppsvatten är en viktig del i denna process. Med vattnets relativt höga temperatur 
och flöde är möjligheten till värmeutvinning stor. Att använda värmepumpar för detta 
ändamål är något som idag används på Henriksdals reningsverk i Stockholm (Fortum, 
2012) vilket visar att det är en praktiskt möjlig lösning. Då värmeenergi tas ut från 
avloppsvattnet sänks temperaturen på det utgående vattnet med flera grader. Detta gör 
att temperaturen på utgående vatten blir närmare recipientens vattentemperatur. Den 
minskade temperaturskillnaden leder till att omblandningen av vattnet blir bättre varpå 
föroreningar späds ut och miljöbelastningen på recipienten minskar (Olofsson, 2014). 
Dessutom minskar nettoanvändningen av energi till uppvärmning (figur 5) om en 
värmepump installeras. 
 
I exemplet Himmerfjärdsverket finns det god potential i att minska kostnaderna för 
uppvärmning genom att installera en värmepumpsanläggning i slutet av 
reningsanläggningen (Figur 6). Här kan Syvab spara upp till 2,4 miljoner kronor varje år. 
Sätts det i relation till inköpspriset skulle den dyraste värmepumpen på 2200 kW vara 
återbetald inom drygt fyra år. Detta visar på att en värmepumpanläggning är en bra 
investering för Syvab. Täckningsgraden börjar plana ut vid cirka 1600 kW (figur 4) vilket 
innebär att högre en maxeffekt än 1600 kW inte kan anses vara ekonomiskt försvarbart. 
Lutningen på grafen är mycket brant fram till 1000 kW och därför är en värmepump med 
lägre effekt än 1000 kW inte heller att föredra eftersom det finns större potential med 
mer installerad effekt. Syvab bör välja en värmepump som har en maxeffekt som ligger 
mellan dessa värden. Väljs en värmepump om 1200 kW kommer 2,2 miljoner kronor 
sparas varje år, och med ett inköpspris på 5,4 miljoner kronor skulle värmepumpen vara 
återbetald efter cirka 2,5 år. Om en värmepump installeras på Himmerfjärdsverket kan 
gasen som idag används till uppvärmning exempelvis säljas som fordonsgas. En ökad 
försäljning ställer nya krav på uppgraderings- och försäljningsanläggningen och 
användandet av en värmepump gör att Syvab inte längre är självförsörjande gällande 
uppvärmningen av verket. Beroendet av elektricitet för att driva värmepumpen gör att 
kostnaden för värmebehovet till stor del beror av elpriset på marknaden. Om elpriset 
ökar medan gaspriset är konstant blir lönsamheten för värmepumpen mindre. Det krävs 
dock mer än en fördubbling av elpriset innan det blir mer lönsamt att använda 
gaspannorna istället för en värmepump. Trots det ökade elberoendet skulle en 
investering i en värmepump innebära stora fördelar, både för verket i sig men också för 
samhället. Det är en lösning som leder till ekonomiska besparingar, ökad 
energieffektivitet och mindre miljöpåverkan på recipienten. Värmepumparna som har 
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använts vid dessa beräkningar har ett beräknat COP på 2,45. De flesta värmepumpar 
har ofta ett COP på omkring 4 (Ericsson, 2014). De värden som använts vid 
beräkningarna är uppskattade och det är troligt att värmefaktorn i verkligheten skulle 
vara högre, vilket ger en högre verkningsgrad. I modellerna har inte priset för 
uppgradering av biogas till fordonsgas tagits i beaktande vilket gör att den potentiella 
vinsten för fordonsgasen i verkligheten blir lägre.  
 
Utöver värmeutvinning är det viktigt att ta vara på energin i de vatten- och 
materialflöden som kommer till verket. Att rötkammaren har en verkningsgrad på cirka 
22 % innebär att fyra femtedelar av energin förblir outnyttjad. Det kan tyckas lågt och 
det är troligt att det är möjligt att effektivisera denna process. Samtidigt är det viktigt att 
tänka på att rötningen omvandlar lågvärdig kemiskt bunden energi till en högvärdig 
energibärare i form av metangas. De 252 000 Nm3 gas som facklas under ett 
genomsnittsår går samhället miste om. Det är en förlust där en högvärdig energiresurs 
går till spillo vilket även medför en ekonomisk förlust om cirka en miljon kronor. Genom 
att bygga ut den befintliga gasklockan och på så vis öka gaslagringskapaciteten kan 
denna gasförlust minimeras. Himmerfjärdsverket producerar 26,7 Nm3 biogas per år för 
varje person som är ansluten till verket. Detta motsvarar en energimängd om 158 kWh. 
Om alla vattenreningsverk i Sverige skulle ta vara på den kemiskt bundna energin och 
röta avfallet skulle de producera cirka 1,6 TWh per år. Den totala energitillförseln till det 
svenska energisystemet var år 2011 577 TWh varav 6 TWh kom från vindkraft 
(Energimyndigheten, 2013). Sveriges reningsverk har alltså en potential att leverera 
energi motsvarande cirka 30 % av Sveriges vindkraftsproduktion och på så sätt 
tillgodose Sverige med 0,3 % av den totala energitillförseln. Detta visar att 
avloppsvatten kan utgöra en del i en framtida förnyelsebar energimix. 
 
För att förändra vattenreningsverk till att vara en del i ett hållbart samhällssystem och 
bidra till ett långsiktigt kretslopp måste avfallet från vattenreningsprocesserna tas till 
vara på. Rötresten som blir kvar efter rötning av slam hanteras ofta som avfall och läggs 
på deponi. Om rötresten återförs som gödsel till jordbruket skulle behovet av 
konstgödsel minska, samtidigt som rötresten tas tillvara på. Att använda rötresten i 
jordbruket skapar även ett kretslopp där näringsämnen som kommit från livsmedel 
återförs till produktion av nya grödor. En nackdel med att använda rötresten som gödsel 
är att den ofta innehåller höga halter av tungmetaller och föroreningar. På grund av 
detta tillåts inte denna form av gödsel i ekologisk odling (KRAV, 2014). För att i större 
utsträckning kunna använda rötresten som gödsel krävs därför att innehållet av 
tungmetaller och föroreningar minskas. För att lyckas med detta behövs ett 
uppströmsarbete som bidrar till att minska halterna tungmetaller och föroreningar i 
avloppsvattnet.  
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I samband med kvävereningen tillsätts metanol till vattnet för att ge energi till de 
bakterier som utför denitrifikation. Energiflödet av tillsatt metanol är 1140 kW vilket är 
mer energi än vad som levereras till gasmotorn och facklan tillsammans (tabell 4 och 5). 
Skälet till att metanol behöver tillsättas är att vattnet efter tidigare reningssteg är fattigt 
på organiskt material. En mer effektiv och ekonomiskt fördelaktig metod skulle vara att 
utforma reningen så att en tillräcklig mängd energi finns kvar i vattnet vid 
denitrifikationssteget. En lösning kan vara att anpassa reningen så att det släpps 
igenom tillräckliga mängder näring vidare till denitrifikationssteget.  
 
Avloppsvattenreningsverk har historiskt sett lokaliserats så att kontakten med städer 
och samhällen blivit minimal. Detta eftersom verken tar hand om smittsamt och 
illaluktande avloppsvatten. I dag när avloppsvatten kan ses som en energiresurs kan 
det diskuteras om det inte är fördelaktigt att lokalisera reningsverken närmare 
samhällen. Lokaliseringen har betydelse i flera avseenden. Om exempelvis 
Himmerfjärdsverket placerats i mitten av uppsamlingsområdet skulle tunnellängden 
minska från 50 till 15 km. Med en lutning på en promille skulle tunneln ligga cirka 19 
meter under verket. Då behövs en pumpeffekt på 330 kW för att pumpa upp 
avloppsvattnet. Detta är 600 kW lägre än vid nuvarande placering. Under ett år innebär 
detta ett minskat energibehov på 5,3 GWh och en besparing på 4,2 miljoner kronor. En 
kortare tunnel skulle leda till ytterligare fördelar. Underhållskostnader av tunneln skulle 
troligtvis bli lägre då det är mindre tunnel att sköta om. Även investeringskostnaden och 
miljöpåverkan som en tunnelutbyggnad innebär skulle bli lägre om tunnelsystemet 
minskas i storlek. En kortare tunnel skulle medföra att mindre vatten läcker in i tunneln, 
vilket är önskvärt då inläckande vatten innebär en större mängd vatten att rena. Det är 
även bra att minska läckaget då det inläckande vattnet kyler avloppsvattnet och därmed 
försämrar vissa biologiska reningssteg. Att lägga reningsverk i anslutning till större 
städer skulle göra det enklare att transportera och distribuera den producerade 
fordonsgasen till bensinstationer i och med att avstånden minskar. I dagsläget krävs 
långa transporter för att frakta gasen från Himmerfjärdsverket till närmaste gasstation. 
Detsamma gäller för eventuell produktion av fjärrvärme och fjärrkyla. Som tidigare 
diskuterats har Himmerfjärdsverket en stor energipotential som skulle kunna tas tillvara 
på, men möjligheterna är begränsade då avståndet till närmaste samhälle är långt.  
 
Även de sociala aspekterna av en förändring är viktiga att ta hänsyn till. Ett problem 
med att lägga reningsverk nära samhällen är lukten de kan ge upphov till vilket inte är 
särskilt uppskattat bland boende i området. Det är dock möjligt att åtgärda genom att 
bygga in illaluktande verksamhet i exempelvis berg och genom att använda höga 
skorstenar (Käppalaförbundet, 2007). Att anlägga gasproduktion i tätbebyggd miljö ger 
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också en förhöjd risk i och med att konsekvenserna vid en olycka kan bli större än om 
anläggningen är isolerad från omkringliggande verksamhet. Trots dessa risker 
överväger de ekonomiska och energimässiga fördelarna de konsekvenser som uppstår 
av att anlägga ett verk i ett tätbebyggt område, så länge verket kan placeras i anslutning 
till en lämplig recipient.   
 
I energibalansen skiljer sig in- och utflödena från reningsanläggningen med 18 %  
(figur 3). Enligt termodynamikens första huvudsats måste dessa energiflöden i 
verkligheten vara lika stora. Eftersom energibalansen grundar sig på oberoende 
energiberäkningar av vatten, metanol och slam ger en skillnad på 18 % en antydan om 
att energibalansen stämmer väl överens med de faktiska flödena. I studien har data 
gällande Himmerfjärdsverkets processer inhämtats och analyserats. De data som 
använts är till stor del insamlade av mätinstrument vilket gör att instrumentens 
felmarginaler och eventuella mätfel direkt påverkar resultaten i denna studie. Under 
vissa timmar saknas data för några flöden vilket påverkar de beräknade medelvärdena. 
I beräkningarna har konstanta energivärden på slammet använts men i verkligheten är 
det troligt att energivärdena varierar beroende på innehåll i tillfört avloppsvatten. 
Eventuellt läckage och spill av gas och slam har inte tagits i beaktande även om det är 
troligt att det sker i någon omfattning. De enkla beräkningarna som utförts på 
värmepumpen ger endast en uppskattning av Himmerfjärdsverkets värmepotential. För 
att göra en mer exakt utvärdering bör verkets specifika förutsättningar tas i beaktning.  
 
En ekonomisk utveckling medför i de flesta fall en ökad miljöbelastning (Baker, 2006). 
Även dagens förnyelsebara energiproduktion sker med miljökonsekvenser till följd. 
Exempelvis leder vattenkraft till uppdämda områden och konsekvenser för fiskar och 
andra vattenlevande organismer. Gällande avloppsvattenrening är det dock möjligt att 
kombinera en ekonomisk lönsamhet med en minskad miljöbelastning. Detta kan 
åstadkommas genom att se på avloppsvatten som en energiresurs istället för ett avfall. 
En ökad effektivitet på energiåtervinningen ur vattnet är en ekonomiskt drivande faktor, 
samtidigt som vattnet då renas på ett mer effektivt sätt. Att denna ekonomiska 
långsiktighet går hand i hand med ökad resurseffektivitet och minskad miljöbelastning 
tyder på att avloppsvattenrening har god potential att utvecklas till en hållbar 
samhällsfunktion och energiproducent.  
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6. Slutsats 
Värmeenergi och kemiskt bunden energi har identifierats som de två huvudsakliga 
energiflödena i avloppsvatten. För att utnyttja värmeenergin kan en 
värmepumpsanläggning installeras i slutet av reningsverket. Detta är en energieffektiv 
och ekonomiskt lönsam investering. Genom att röta slammet som avskiljs under 
vattenreningen kan biogas produceras ur den kemiskt bundna energin. Detta är en 
högvärdig energibärare som kan användas inom reningsverket eller säljas som 
fordonsgas. Genom att anlägga vattenreningsverk i närhet till större tätorter kan 
avloppsvattens energiinnehåll utnyttjas på ett effektivare sätt. Detta då transport och 
distribution av gas och värme förenklas. För att göra vattenreningsverk till hållbara 
energiproducenter måste även vattenreningsverkets avfall tas tillvara på. Genom att 
använda rötresten som gödsel inom jordbruket skapas ett kretslopp där näringsämnen 
som från början kommit från livsmedel återförs till produktionen av nya grödor. 
Tillsammans gör dessa åtgärder att avloppsvattnets energipotential utnyttjas på ett 
effektivt sätt samtidigt som avfallet återanvänds som en del i ett större kretslopp. Detta 
gör avloppsvattenreningsverk till en unik energiproducent och till en samhällsfunktion 
som är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 
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Bilaga 1 
clc, clear all, close all 
Varmeeffekt = xlsread(varmeeffekt.xls) 
  
AndelVP=[]; Energibehov=[]; 
Tid=[1:size(Varmeeffekt)]'; 
COP=2.45; 
PrisEl=[]; 
PrisGas=[]; 
Elpris=0.00021579; %kr/kW 
Gaspris=0.00017502; %kr/kW 
  
 for Qmax=[0:200:2200]; % Effekten som värmepumpen ska vara dimensionerad för 
     Leveffekt=[]; % vektorn där värmepumpens leverade effekt ska stoppas in 
    Gaseffekt = []; % vektorn där effekten som gaspannan måste leverera stoppas in 
    i=0; 
    while i<Tid(end) 
        i=i+1; 
        if Varmeeffekt(i)>Qmax 
            Leveffekt(i)=Qmax; 
            Gaseffekt(i)=Varmeeffekt(i)-Qmax; 
        else 
         Leveffekt(i)=Varmeeffekt(i); 
         Gaseffekt(i)=0; 
        end 
    end 
    plot(Tid,Leveffekt,'g',Tid,(Qmax+Gaseffekt),'r') 
    axis([0 8785 0 2200]) 
    AndelVP=[AndelVP sum(Leveffekt)/(sum(Leveffekt)+sum(Gaseffekt))]; 
  
    Energibehov=[Energibehov (sum(Leveffekt/COP)+sum(Gaseffekt))/8785]; 
     
     PrisEl=[PrisEl sum(Leveffekt/COP)*Elpris]; 
    PrisGas=[PrisGas sum(Gaseffekt)*Gaspris]; 
      
 end 
  
 AndelVP 
 Energibehov 
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Bilaga 2  
Tabell 8. Mottaget externt material samt dess energiinnehåll (Örnmark, 2014).  

Substrat 
Energivärde 
[KJ/100g] 

Totalt mottaget 2013 
[ton] Andel [viktprocent] 

Alkoholer 75 692 1,4 
Sojaolja 668 1344 2,8 
Ägguleprotein 305 283 0,6 
Fettslam-1 100 3214 6,7 
Läsk 105 7 0,0 
Matavfall-1 235 5859 12,0 
Primärslam trosa 64 170 0,4 
Fettslam-2 1600 5219 10,8 
Fettslam-3 235 3099 6,4 
Fruktslurry 145 1336 2,8 
Äggpulver 2410 147 0,3 
Förpackat matavfall 786 218 0,5 
Mjölkreturer 301 2033 4,2 
Drav 369 7153 14,8 
Öljäst 1255 749 1,6 
Ättiksyra 1460 131 0,2 
Drank 1400 5168 10,7 
Matavfall-2 190 11431 23,7 
Totalt  48253 100,0 

 


