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Sammanfattning 

Rapporten behandlar arbetet med att förfina, utveckla och dokumentera en beräkningsmodell för 

simulering av biologisk nedbrytning och temperaturförhållanden i luftade dammar. En luftad damm 

är en enkel typ av biologisk rening där mikroorganismernas biologiska nedbrytningen av oganiskt 

material påskyndas genom att syre tillförs – vanligen med hjälp av ytluftare.  Arbetet är ett 

examensarbete inom ramen för högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik vid KTH och har utförts på 

uppdrag av ÅF Industry AB som har använt beräkningsmodellen sedan 1970-talet. Modellen togs 

fram med hjälp av tidigare forskning, data från befintliga anläggningar och nedbrytningsförsök 

utförda i laboratorieskala. 

I arbetet har ingått att sammanställa och dokumentera erfarenheter och bakgrund till de 

beräkningsformler och konstanter som används i modellen. Vissa förenklingar har gjorts genom att 

lösa ut parametrar ur ingående beräkningssamband och genom att avläsningar ur diagram och 

successiv anpassning har ersatts med beräkning från en kurvekvation.  

En kortfattad bakgrundssammanfattning av biologisk rening och luftare finns för att ge läsaren en 

uppfattning om grunderna till arbetet. Vidare finns bakgrund om Korsnäs Gävle vars luftade damm 

har legat till grund för simuleringar för att visa att modellen fortfarande ger pålitliga resultat efter 

ovan nämnda förändringar. Vissa kontrollberäkningar har också gjorts på data från Billerud 

Karlsborgs luftade damm. Dessa verifierade att trots att simuleringarna under examensarbetet gjorts 

med Korsnäs data fungerar modellen på olika dammar. 

Känslighetsanalys för att studera hur förändringar i olika indata påverkar beräkningsresultatet har 

visat hur viktigt det är att ha god felmarginal på de temperaturer och hastighetskonstanter som ska 

användas i modellen. 

Vissa av de i modellen ingående historiskt framtagna ”standardvärden” måste användas med viss 

försiktighet, eftersom sammansättningen av olika delavlopp från skogsindustrin har ändrats sedan 

modellen togs fram. Detta gäller framförallt hastighetskonstanter vilka förändrats kraftigt med nya 

processer inom pappersindustrin. 

Modellen är ett bra redskap för översiktliga simuleringar av reningseffekter och avkylning vid 

processförändringar om man håller sig någorlunda nära de förhållanden för vilka olika faktorer för 

aktuell luftad damm är framtagna. 

Modellens ekvationer bygger på nedbrytning av organiskt material uttryckt som biologisk 

syreförbrukning BOD (biological oxygen demand). Användbarheten skulle öka om motsvarande 

samband skulle kunna tas fram även för COD (kemisk syreförbrukning) eller TOC (totalt organiskt 

kol), idag vanligare analysmetoder. Detta skulle dock kräva en stor omarbetning av modellen, för att 

kunna ta hänsyn till svårnedbrytbart organiskt material. Med hjälp av omräkningsfaktorer mellan 

BOD och TOC eller COD i in och utgående avlopp kan modellen användas i sin nuvarande utformning 

även med ett fåtal BOD-analyser och löpande data för COD eller TOC. 

 Nyttan av modellen skulle öka väsentligt om den kunde anpassas till aktivslamanläggningar, som 

idag är en betydligt vanligare reningsmetod. En sådan anpassning skulle dock kräva både 

laboratorieförsök och omfattande kontroller mot data från fullskaleanläggningar.  
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Summary 

This report discusses the refinement, documentation and further development of a calculation 

model for simulating the biological decomposition and temperature changes of an aerated lagoon. 

An aerated lagoon is a simple type of biological purification where the biological decomposition of 

micro organisms is hastened by the addition of oxygen – normally using an aerator. The project has 

been performed as a bachelor thesis in chemical engineering at the KTH Royal Institute of 

Technology, on commission from ÅF Industry AB who has been using the calculation model since the 

1970s. The model was originally developed with previous theories, data from existing plants and 

laboratory trials. 

The project has included compiling and documenting experiences with and background to the 

formulae and constants used in the model. Some simplifications have been performed by factoring 

out parameters from equations and by replacing diagram readings and iterative solutions with 

second (and higher) degree equations.  

A short summary of the background to biological purification and aerators is present in the report to 

give the reader a basis for the further reading. There is also background on the paper mill Korsnäs 

Gävle whose aerated lagoon has been used for simulations to show that the calculation model still 

gives reliable results after the previous mentioned changes. Some calculations have also been 

performed using data from the aerated lagoon at Billerud Karlsborg. These proved that the model 

still works on lagoons different from the one at Korsnäs. 

A sensitivity analysis to show how changes in input affects the results of the models calculations has 

shown that it is important to have good margins of error for the temperatures and rate constants 

that will be used in simulations. 

Some previously used “default values” has to be used with caution, since the composition of sewage 

flows from forest industry facilities has changed since the model was developed. This is especially 

applicable to the rate constants which have changed significantly with the new processes in the 

paper industry. 

This calculation model is a good tool for performing general simulations of cleaning effects and 

temperature changes after process changes if one stays close to the conditions for which the lagoon 

was designed for. 

The equations this model is based on assume that the decomposition of organic material is expressed 

as biological oxygen deficiency (BOD). Its usefulness would increase if a similar function could be 

developed for COD (chemical oxygen deficiency) or TOC (total organic carbon), analytical methods 

that are more common today. This would require significant reworking of the model, since it would 

require knowledge of the persistent organic content of the sewage. The model may be used with 

knowledge of the conversion factors between BOD and TOC or COD in influx and efflux from the 

lagoon, using a few points of data for BOD and a complete data series for COD or TOC. 

The usefulness of the model could also increase significantly if it could be adapted for active sludge 

facilities, which is the more common purification method today. This would require both laboratory 

trials and extensive verifications against data from full sized plants. 
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1. Inledning 
Denna rapport behandlar arbetet med att förfina, utveckla och dokumentera en beräkningsmodell 

för simulering av biologisk nedbrytning och temperaturförhållanden i luftade dammar. 

Beräkningsmodellen utvecklades av ÅF på 1970-talet och dess utveckling beskrivs närmare i två 

rapporter från SSVL, Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning. En del av 

ekvationerna finns även i annan litteratur. Modellen användes från början till dimensionering men då 

svensk industri slutat bygga nya luftade dammar används den numera huvudsakligen för att 

undersöka hur förändringar i dammens förutsättningar påverkar dess prestanda. Exempelvis går det 

att uppskatta hur extra kvävetillsats påverkar eller hur stora vattenbesparingar som krävs för att nå 

en viss reningsgrad. 

Den använda modellen är framtagen med hjälp av data från ett antal verkliga anläggningar och 

nedbrytningsförsök utförda i laboratorieskala. Med hjälp av försöken har olika faktorer tagits fram 

och kopplats till reduktioner av biologiskt nedbrytbart material BOD7.  

Inom ramen för ett examensarbete för högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik vid KTH har 

föreliggande arbete genomförts. Projektets mål var att beskriva och förklara den teoretiska 

bakgrunden till modellen, entydigt definiera ingående parametrar i modellen,  kritiskt granska och 

dokumentera bakgrund till olika erfarenhetsvärden som tagits fram , klarare beskriva lämplig 

arbetsmetodik samt försöka förbättra modellen så att den smidigare kan användas för nuvarande 

vanligaste tillämpningar. Den bästa metoden för detta bedömdes vara en litteraturundersökning och 

att prova modellen med olika datauppsättningar. 

En mycket viktig uppgift var att ta reda på vilka av de ingående parametrarna som har störst inverkan 

på slutresultatet, eftersom det ofta kan vara svårt att få fram exakta data på alla nödvändiga 

parametrar från fullskaledata. Det var också betydelsefullt att söka belysa och beskriva det teoretiska 

sambandet mellan olika parametrar vid en ändring av t.ex. omgivningstemperatur eller ingående 

temperatur på avloppsvattnet – en inte helt okomplicerad uppgift eftersom flera av parametrarna 

naturligt samvarierar och ingår i olika led i modellens ekvationer. 

Analyser av BOD7 görs numera i begränsad omfattning och det diskuterades i inledningen av 

examensarbetet möjligheten att koppla modellen till COD (kemisk syreförbrukning) och TOC (totalt 

organiskt kol), som är de parametrar som numera används för att bestämma mängden organiskt 

material. Det visade sig dock att underlag saknas för att göra om modellens beräkningssamband till 

COD eller TOC, det skulle kräva omfattande försöksserier. Modellen kan ändå användas genom att 

med hjälp av förhållanden mellan COD och BOD respektive TOC och BOD räkna om tillgängliga 

analysvärden till BOD-värden. Säkrast är naturligtvis om det finns försöksserier – annars får man 

uppskatta lämpliga COD/BOD- eller TOC/BOD-kvoter. Det är viktigt att komma ihåg att kvoterna är 

olika för olika typer av vatten och också mycket olika för ingående och utgående ström till en 

biologisk reningsanläggning. 

Arbetet har utöver denna rapport resulterat i en ny version av beräkningsmodellen som en kalkylfil 

för datoranvändning, en arbetsbeskrivning samt en designbeskrivning som beskriver hur modellen är 

uppbyggd och varför den ser ut som den gör. 

För praktisk tillämpning har huvudsakligen data från Korsnäs Gävle använts. En enkel 

kontrollberäkning har också genomförts på data från Billerud Karlsborg. 
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2. Bakgrund 

2.1.  Biologisk rening 
I biologisk rening renas avloppsvatten med hjälp av mikroorganismer, vilket egentligen är precis 

samma nedbrytningsprocess som sker i naturen fast i en reningsanläggning sker den under mer 

kontrollerade former och mycket snabbare (Sivard, 2008a, sid 13). De vanligaste förorenande 

ämnena i vattnet från ett pappers- och massabruk är fiberrester och lösta organiska ämnen. 

Fiberresterna avskiljs med mekaniska avskiljningssteg, vanligen sedimentering. (Persson, 2005, sid 

186 f) 

Om de organiska ämnena kom ut i naturen skulle de brytas ned av de vanliga biologiska processerna i 

de naturliga vattendragen och konsumera det naturligt förekommande syret i vattnet. Detta kan ge 

upphov till ett syrefattigt område som bl.a. gynnar svavelväteproducerande bakterier. (Hultman, 

1997, sid 43-45) 

De mikroorganismer som ger störst reningseffekt i reningsanläggningen är bakterier, vilka använder 

organiskt kol för celluppbyggnad och energi (Bonde, 2007, sid 3). Dock är inte alla bakterietyper 

önskvärda. Trådformiga bakterier är effektiva på att bryta ned lättnedbrytbart organiskt material 

men kan vid  större mängder orsaka slam- och sedimenteringsproblem. Frisimmande bakterier och 

flagellater är svårsedimenterade på grund av sin storlek men är viktiga delar av näringskedjan och 

tolereras därför i viss mängd. De mest önskvärda bakterierna är de flockbildande, och bland större 

djur uppskattas ciliater och hjuldjur. (Sivard, 2008a, sid 25-27) 

Mikroorganismerna använder det organiska materialet som energi och cellmaterial. Vidare behöver 

de kväve och fosfor för att kunna bygga upp nytt cellmaterial varför de anläggningar som inte har 

tillräckligt höga koncentrationer av dessa ämnen naturligt i vattnet tillsätter inköpt kväve och/eller 

fosfor. 

2.2.  Analysmetoder 
De vanligaste sätten att mäta innehållet av organiskt kol är Biokemisk syreförbrukning - Biological 

Oxygen Demand (BOD), Kemisk syreförbrukning - Cemichal Oxygen Demand (COD) och Total mängd 

organiskt kol - Total Organic Carbon (TOC). De två första är mått på syreåtgången när molekylerna 

oxideras, antingen biologiskt eller kemiskt. TOC mäter istället den faktiska mängd koldioxid som 

bildas när nedbrytningen sker (Metcalf & Eddy, 2003, sid 94). 

BOD används allt mindre numera, mycket på grund av dess långa analystid. De två vanligaste 

analystiderna är fem och sju dagar, där BOD7 är den metod som används i Sverige. Termen BOD20 

eller  UBOD (ultimate BOD) används också och liknar en vanlig BOD-analys där den biologiska 

nedbrytning drivs långt nog för att hantera även det svårnedbrytbara organiska materialet (Metcalf & 

Eddy, 2003, sid 92). En metod för detta kallad sapromat-analys användes av Ericsson et.al i projektet 

som låg till grund för modellen. En sapromat-analys utförs vid 20° C och ett överskott av kväve och 

tar 20 dagar. 

En COD-analys utförs vanligen med kaliumdikromat som oxidationsmedel. Tidigare var 

kaliumpermanganat vanligt, men då det inte oxiderade alla molekyler var resultaten inte lika exakta 

som de som går att få med kaliumdikromat.  
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2.3.  Luftare 
Den biologiska nedbrytningen kräver syre vilket i en luftad damm tillförs med hjälp av luftare. För att 

underlätta i denna beräkningsmodell för reningsgrad och temperaturer förutsätts det  att vattnet är 

tillräckligt luftat för att syret inte ska vara en begränsande faktor. Det enklaste sättet att få reda på 

om luftningen är tillräcklig i en existerande damm är att testa syreinnehållet i vattnet i slutet av 

dammen under vanlig drift. Om koncentrationen är på en tillfredsställande nivå över noll har inte 

bakterierna konsumerat allt syre och driften är aerob, inte anaerob. Det kan också ibland vara 

nödvändigt att kontrollera syrehalterna i positioner tidigare i dammen för att vara säker på att 

luftarna sitter tillräckligt tätt. 

Luftare delas grovt in i två teknikgrupper, ytluftare och bottenluftare. Allmänt kan sägas att ytluftare 

arbetar genom att öka kontaktytan mellan vatten och luft och därmed inte behöver en kompressor. 

Med hjälp av en omrörarmotor skapas en kraftig omrörning kring varje ytluftare och vattendroppar 

kastas upp i luften för att sedan falla ner till vattenytan igen. Bottenluftare behöver en kompressor 

för att få ner luften till botten och för att där få kontakt med vattnet. Därmed ökar syresättningen för 

en bottenluftare när djupet ökar då kontakttiden ökar. På grund av tryckskillnader ökar även 

effektförbrukningen. Moderna bottenluftare är dock att betrakta som energieffektiva med avseende 

på reduktion av svårnedbrytbart biologiskt material. Många nya reningsanläggningar byggs även 

djupare än ytluftare klarar och bottenluftare har därför blivit allt mer vanliga. 

2.4.  Luftade dammar 
Många luftade dammar konstruerades i massa- och pappersindustrin på 1970-1980-talet bland annat 

för att man ofta hade tillgång till det utrymme som krävs för att bygga en tillräckligt stor anläggning 

(Persson, 2005, sid 187). Dessutom går det att använda en redan existerande vik eller lagun för att 

slippa gräva nya bassänger. Detta var till pappersindustrins fördel då fabrikerna vanligen byggs nära 

naturliga vattendrag. Dock håller de klassiska luftade dammarna på att fasas ut och en del har byggts 

om till långtidsluftade aktivslamanläggningar (LAS) för att kunna uppnå högre reningseffekter. 

En luftad damm bildar normalt mindre mängd slam än andra aeroba reningsmetoder då en stor del 

av det lättnedbrytbara organiska materialet bryts ned  mer långtgående av de biologiska processerna 

i dammen (Persson, 2005, sid 108). Det slam som ändå bildas lägger sig också ofta i djupfickor och 

sämre omblandade delar av luftade dammar och når aldrig sedimenteringssteget. 

Eftersom luftade dammar vanligen är rätt grunda, 2-5 m (Metcalf & Eddy, 2003, sid 840) är det 

vanligt att man använder ytluftare istället för bottenluftare. Ytluftare ger god luftning och omrörning 

ner till sex meter och vid större djup är bottenluftare effektivare (Sivard, 2008a, sid 14) tack vare 

bubblornas ökade kontakt med vätskan. 

Luftade dammar har varierande effektivitet beroende på vattnets temperatur. I äldre anläggningar 

med stora flöden och lågt utnyttjande av vattenbesparande åtgärder i produktionsprocessen var 

problemet oftast att temperaturen i dammen var för låg, speciellt vintertid. Avkylningen över 

reningen beror på ytluftarna (vattendropparna kyls av när de kastas upp i en kall omgivande luft) och 

på de stora bassängytorna.  BOD-reduktionen i luftade dammar var därför vanligen mycket högre 

sommartid en vintertid och vissa bruk hade sina utsläppsvillkor anpassade till detta.  I moderna bruk 

med god återföring av delströmmar är istället ofta processvattnet för varmt och måste kylas ner före 

biologisk rening. Luftade dammar är relativt förlåtande och kan ibland klara en något förhöjd 

temperatur (40-45°C) i inloppet, men då fungerar första delen huvudsakligen som kyldamm tills 
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optimal temperatur för biologisk aktivitet, 37-38 °C har nåtts.  Om kloratreduktion ska ske i 

reningsanläggningen är det inte lämpligt med för hög temperatur in till dammen. 

I Figur 1 visas en exempelskiss över ett massa- och pappersbruk med luftad damm som 

reningsanläggning och de parametrar man behöver veta för att använda beräkningsmodellen samt 

var de mäts.  

 

Figur 1  Parametrar som används i beräkningsmodellen 
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2.5.  Korsnäs Gävle 
Korsnäs AB, som är en del av Kinnevik-koncernen, har integrerade pappers- och massabruk i Gävle 

och Frövi samt ett massabruk i Rockhammar. Företaget har 1800 anställda och omsatte 926 MSEK 

under 2010. Företaget grundades som ett timmerföretag 1855 i Falun och flyttade till Gävle 1899. 

Omställningen till att tillverka pappersmassa skedde 1910. Frövianläggningen köptes 2006 och 

Rockhammaranläggningen köptes 2009. (Historia – Korsnäs, 2011) 

Korsnäs Gävle  (i fortsättningen bara kallat Korsnäs) har tre fiberlinjer; två som producerar oblekt 

barrsulfatmassa och en som producerar blekt sulfatmassa av omväxlande barrträd och björk. (Sivard, 

2008b, sid 6) 

Korsnäs avloppssystem består av fem huvudflöden; AVF, AVÖ, AVR, AVB samt ett renvattenflöde. 

Dessa behandlas på lite olika sätt. (Sivard, 2008b, sid 7) 

Renseriavloppet, AVR, sedimenteras i en cistern innan den leds ihop med AVÖ, avloppet från 

indunstningen m.m. Fiberförande avlopp, AVF, sedimenteras också men i två större cirkulära 

dammar. Dessa tre rinner ut i en eftersedimenteringsbassäng, vartefter de sammanförs med AVB, 

blekeriavloppet, som har behandlats i en skum- och sedimenteringsbassäng. Flödet kallas därefter för 

AVK, avlopp Korsnäs, och når den luftade dammen. Denna har en volym på 590 000 m3 och luftas av 

26 ytluftare på 55 kW vardera. Medeldjupet är 5,5 meter men det är mycket djupare längst ut mot 

fjärden. Vid slutsedimentering rinner det även till ett renvattenflöde. Slutrecepienten är Gävles yttre 

fjärd. Systemet finns även avbildat i figur 2. En skiss av dammen finns i figur 3. I figuren visas även 

luftare (i några positioner kombinerade omrörare/luftare) som punkter och provtagningspositioner 

som cirklar. Provtagningsposition 1 är vid inflödet och 17 är vid utflödet i slutet av sedimenteringen, 

vid utflödet. 

 

Figur 2  Skiss av Korsnäs avloppssystem 



Vidareutveckling av beräkningsmodell för reduktionsgrader och avkylningseffekter i luftade dammar 
Erik Halén 2012-11-09 KH139X 

 

6 
 

 

Figur 3  Skiss av Korsnäs luftade damm 
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3. Beskrivning av beräkningsmodellen 
Rent praktiskt är modellen en samling ekvationer. Innan digitala kalkylblad började användas sköttes 

uträkningarna manuellt med papper och penna. Resultatet från uträkningarna är den totala 

reningsgraden dammen teoretiskt kan prestera och temperaturen på utgående avlopp (avkylningen 

över dammen). Ekvationernas utformning gör det även möjligt att räkna baklänges vilket har blivit 

vanligt sedan efterfrågan på dimensionering av nya dammar har minskat. 

3.1.  Historik 
Beräkningsmodellen togs fram i slutet av 70-talet med syfte att ersätta laboratorie- och pilotförsök 

vid en överslagsmässig dimensionering och kostnadsuppskattning för biologiska reningsanläggningar. 

Genom att använda existerande reningsanläggningar och laboratorieförsök samt studier av 

existerande forskning kopplades ett antal matematiska samband ihop till en modell. Försök gjordes 

och vissa samband utarbetades även på aktivslamanläggningar och biobäddar men det var endast 

luftade dammar som gav en hanterbar modell. (Ericsson et al., 1977, sid ii; Simon och Ullman, 1979, 

sid 2) 

Arbetet gjordes i Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforsknings projekt 32 och 33. Det 

utfördes av Olle Simon, Tomas Ericsson och Peter Ullman som då jobbade på IVL-Konsult AB (Simon 

och Ullman, 1979; Ericsson et al., 1977). Det företaget, som startades av Institutet för Vatten- och 

Luftvårdsforskning, köptes upp av dåvarande ÅF Energi Konsult AB årsskiftet 1980/81 (Bergquist, 

2010, sid 21). Motsvarande verksamhet finns idag inom divisionen ÅF Industry. 

SSVL-projekten redovisar formlerna för hastighetsuttryck, närsaltfaktorn, värden för 

temperaturfaktorn och grundläggande information om sapromatanalysen. Vidare finns det 

information om saker som inte hör ihop med den här modellen, som erfarenheter kring 

dimensionering, konverteringsdata för COD och TOC samt ett par formler som skulle kunna ligga till 

grund för en modell för aktivslamanläggningar eller biobäddar. 

En viktig källa för SSVL-projekten var ett samtida projekt från National Council for Air and Stream 

Improvement  (NCASI, 1978, sid 33) vars rapport gav temperaturformlerna som tar hänsyn till 

avkylning och temperaturfaktorn. Det är en stor rapport men det var de enda två saker som direkt 

hänvisas till i SSVL-projekten. 

3.2.  Faktorer 
Modellen använder 14 ingående faktorer och 13 uträknade termer. Av de ingående kan sex stycken 

ses som konstanta vid upprepade beräkningar på samma luftade damm då de definieras av dammens 

design eller normaltillstånd. Dessa är volym, djup, volymseffektivitet, antal beräkningssteg och 

stagnationstemperatur. Övriga åtta ingående faktorer är variabler. De är hastighetskonstant, 

avkylningsfaktor, flöde, inflödestemperatur, lufttemperatur samt ingående koncentrationer av BOD, 

kväve och fosfor. 

De olika faktorerna och termerna finns sammanställda i Tabell 1. De olika faktorerna kommer sedan 

att diskuteras noggrannare i detta avsnitt.  
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Tabell 1 Faktorer och termer i beräkningsmodellen 

Parameter Beteckning Enhet Kort förklaring 

Volym V m3 Dammens volym 

Djup D m Dammens medeldjup utan slam 

Volymseffektivitet Ue/Un (%) Använd dammvolym 

Antal beräkningssteg n  Teoretiskt antal steg dammen kan delas in i 
för beräkningarna 

Stagnationstemperatur Tmax °C Maximal temperatur som används i 
beräkningar 

Temperaturfaktor    Styr hur hastighetskonstanten förändras vid 
temperaturändring 

Hastighetskonstant Ks,mv d-1 Hur snabbt organiskt material bryts ned 

Avkylningsfaktor Ft m/d Faktor som bestämmer hastigheten på 
dammens avkylning 

Flöde F m3/d Vattenflöde in i dammen 

Ingående vattentemperatur Ti °C Temperatur vid inflödet till dammen 

Lufttemperatur Ta °C Medeltemperatur för luften ovanför 
dammen 

BOD in BODin mg/L Koncentration BOD i ingående vattenström 

Kväve in Nin mg/L Koncentration kväve i ingående vattenström 

Fosfor in Pin mg/L Koncentration fosfor i ingående 
vattenström 

BOD7-reduktion steg 1 E1 % Procentuell minskning av organiskt material 
i första beräkningssteget 

BOD7-reduktion steg 2 E2 % Procentuell minskning av organiskt material 
i andra beräkningssteget 

BOD7-reduktion totalt Etot % Procentuell minskning av organiskt material 
i hela dammen 

Nominell uppehållstid Un d Uppehållstid baserat på volym och flöde 
eller uppmätt på plats 

Uppehållstid per steg U/n d Effektiv (eller verklig) uppehållstid per steg, 
modifierat av effektivitet 

Effektivt luftat djup D m Det dammdjup som används i beräkningar 
modifierat av effektivitet 

Vattentemperatur steg 1 Tw1 °C Vattentemperatur i första beräkningssteget 

Vattentemperatur steg 2 Tw2 °C Vattentemperatur i andra beräkningssteget 

Närsaltfaktor Fnp  Förhållande mellan närsalter (kväve och 
fosfor) och organiskt material 

Hastighetskonstant vid 20 °C K20 d-1 Hastighetskonstant modifierat med 
närsaltfaktor 

Hastighetskonstant steg 1 Kt1 d-1 Faktisk nedbrytningshastighet i 
beräkningssteg 1 

Hastighetskonstant steg 2 Kt2 d-1 Faktisk nedbrytningshastighet i 
beräkningssteg 1 

Hastighetskonstantens förändring K2/K1  Ändring av hastighetskonstant för steg 2 
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Djup, volym och flöden har sina vanliga definitioner. Värt att notera är dock att den kända volymen 

vanligen är byggvolymen vilken normalt är större än användningsvolymen efter några år eftersom  

slam normalt bygger upp på botten, framför allt i djupfickor och dåligt omblandade partier. Detta 

justeras genom volymseffektiviteten. Om den faktiska volymen är känd eller kan uppskattas ska 

volymseffektiviteten justeras därefter. Djupet är det luftade djupet. Djupet beräknas som ett 

medelvärde för hela dammen i beräkningsmodellen. Flödet är medelvärdet för den period man 

räknar på. Eftersom uppehållstiden i en luftad damm är lång (ofta 3-10 dygn) har dammen en stor 

utjämnande effekt, men man kan ändå få störningar på grund av variationer i ingående flöde, som 

man inte tar hänsyn till i modellen. 

Volymseffektiviteten, Ue/Un, är den procentuella andelen av dammen som används för rening. Den 

kan också beskrivas som kvoten mellan dammens faktiska volym och byggvolymen eller den 

uppskattade volymen. Här räknar man bort oluftade delar, slambarriärer som byggs upp där 

luftningen inte överlappar och liknande faktorer. Detta tal närmar sig 75-80 % för en normal damm 

efter några år om man använder en volym uppskattad med mer detaljerad information om till 

exempel slammängder. Om uppehållstidsmätning finns, vanligen med en tillsats av litium något sätt 

att detektera den i utloppet, sätts effektiviteten till 100%. För en ny damm med minimal slammängd 

och uppgifter om byggvolym kan värdet 90% användas. Om man ska designa dammen bör dock 

värdet 75% användas för att räkna på de teoretiska framtida driftförhållandena. (Tomas Ericsson, 

2011) 

Antal beräkningssteg, n,  är antal steg som modellen ska räkna i. Normalt är det två, men ibland kan 

ett steg användas. Det är mycket sällan något annat antal beräkningssteg är att rekomendera. En 

extremt långsmal damm har sagts kunna beräknas i fyra steg men det var ett undantag. (Tomas 

Ericsson, 2011) 

Inflödestemperaturen, Ti, och lufttemperaturen, Ta, är dygnsmedelvärden för den period man räknar 

på. Normalt bör minst en period som motsvarar uppehållstiden i dammen användas, eftersom 

reduktionsgraderna räknat på enskilda dygn inte korresponderar om man har flera dygns 

uppehållstid. Detta gäller även koncentrationerna eller mängderna av BOD, kväve och fosfor (BODin, 

Nin och Pin). BOD-värdet används endast i förhållande till kvävet och fosforn och visar att en låg 

reduktionsgrad, t.ex. på grund av låg temperatur, delvis kan kompenseras med dosering av närsalter. 

BOD-halten har ingen annan inverkan på reningsgraden i modellen, vilket inte helt stämmer med 

verkligheten. Normalt är reningseffekterna låga i mycket utspädda vatten och ökar i koncentrerade 

strömmar om luftningskapaciteten är tillräcklig. 

Hastighetskonstanten, Ks,mv, är hastighetskonstanten för processen baserad på en sapromatanalys av 

vattnet eller ett vatten med liknande innehåll. Denna omvandlas till K20, Kt1 och Kt2 i 

beräkningsmodellen. Mer förklaras i avsnitt 4.3 nedan. Avkylningsfaktorn, Ft, används för att beräkna 

hur mycket vattnet kyls i dammen. E1, E2 och Etot är de procentuella reduktionerna av BOD i dammen. 

3.3.  Modellens ekvationer 
I korthet likställer modellen den luftade dammen med två stycken seriekopplade totalomblandade 

tankreaktorer och den biologiska nedbrytningen med en kemisk reaktion. Detta fungerar om man gör 

ett antal antaganden och använder empiriska faktorer för att justera för att de vanliga formlerna för 

tankreaktorer förutsätter en kemisk reaktion. 
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3.3.1.  Reningsgrad och hastighetskonstant 

Det enklaste sättet att visa modellens ekvationer är att börja med reningsgraden E. Se ekvation 1. 

    
 

      
 

Ekv. 1 

E är BOD-reningsgraden i procent, Kt är hastighetskonstant vid temperaturen t °C (enheten är d-1) och 

U är uppehållstiden i dygn. 

Ekvationen gäller för båda reningsstegen. Den presenteras i Simon och Ullman (sid 9) och kommer 

från hastighetsuttrycket i ekvation 2. 

            

Ekv. 2 

Där L är halten BOD vid tiden θ, L0 är BOD vid tiden 0, kt är hastighetskonstant vid temperaturen t °C 

och θ är reaktionstiden. Reaktionstiden θ ska inte förväxlas med temperaturfaktorn  . I Metcalf & 

Eddys bok Wastwater Engineering används θ istället för   som tecken för temperaturfaktorn. 

I reningsgradens formel används hastighetskonstanten Kt. Denna varierar med temperaturen och 

måste därför räknas ut individuellt för varje reningssteg, se ekvation 3 och 4. 

                

Ekv. 3 

    
  

  
            

Ekv. 4 

Kt1 och Kt2 är hastighetskonstanter vid respektive stegs temperaturer, K20 är hastighetskonstanten vid 

20 °C.   är temperaturfaktorn som kompenserar för processernas temperaturberoende. 

Ekvationens härledning ur van’t Hoff-Arrhenius-sambandet finns i Metcalf & Eddy (2003, sid 55) och 

visas i ekvationerna 5 till 8. 

      

  
 

 

   
 

Ekv. 5 

 
      

  

  

  

  
 

   

  

  

   
  

  
 

 

     
        

Ekv. 6 

 

     
   

  

  
           

Ekv. 7 
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Ekv. 8 

k är hastighetskonstanten, T är temperaturen i Kelvin, E är aktiveringsenergin eller liknande konstant 

för processen. I fallet av en aktiveringsenergi är enheten J/mol. R är den ideala gaskonstanten 

uttryckt med en enhet som fungerar med vald konstant. Om aktiveringsenergin har använts uttrycks 

gaskonstanten i J/(mol*K) 

I nyssnämnda referens ges även ett intervall för värden på temperaturfaktorn  ,  som är större än 

det som anges i andra källor, 1,020 till 1,10 (Metcalf & Eddy, 2003, sid 263). Det bör dock noteras att 

det intervallet gäller för flera sorters reningssystem så andra system kan ha lägre  -värden än 

luftade dammar. 

För att ta fram K20, hastighetskonstanten vid 20 °C, används ekvation 9. 

                        

Ekv. 9 

K20 är hastighetskonstanten vid 20°C , Fnp är närsaltfaktorn och Ks,mv är hastighetkonstanten enligt en 

sapromatanalys. Denna formel togs fram empiriskt i Simon och Ullman (sid 18). Den används endast 

som ett mellansteg mellan sapromatanalysens hastighetskonstant och den faktiska 

reaktionshastigheten. 

3.3.2.  Närsaltfaktor 

I formeln för K20 används närsaltfaktorn Fnp för att justera för tillgänglig mängd kväve och fosfor mot 

den mängd organiskt material som ska brytas ned. Faktorn räknas fram med ekvation 10. 

        
        

     
 

Ekv. 10 

Fnp är närsaltfaktorn, och är enhetslös. Nin, Pin och BODin är ingående koncentrationer eller mängden 

av kväve, fosfor och BOD, respektive. Enheten spelar ingen roll så länge den är lika för alla tre värden. 

Det bör dock påpekas att den inte gäller för vilka värden som helst då den inte tar hänsyn till om det 

ena ämnet är i överskott och den andra är begränsande. Det tas heller ingen hänsyn till om både 

kväve och fosfor är i överskott och hur det relaterar till mängden biologiskt material. 

3.3.3.  Avkylningsfaktor 

En viktig ekvation som inte refereras till ovan men som indirekt påverkar hastighetsuttrycken är 

ekvationen för avkylningsfaktorn, Ft. Se ekvation 11. 

 

    
   

   
   

  

   
     

        

        
 

Ekv. 11 
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F är flödet i m3/d, V är volymen för dammen i m3, D är dammens djup i m, Tw2 är vattentemperaturen 

för steg 2 i °C, Ti är vattentemperatur i inloppet, också °C. Ta är lufttemperaturen i °C. 

Det som går att se i ekvationen är att avkylningen är propotionell mot flera faktorer enligt följande: 

Ft ~ Δtvatten 

Ft ~ tluft
-1 

Ft ~ Flöde 

(Ft ~ Area-1) 

Detta känns logiskt. Ju större temperaturskillnaden mellan utflöde och inflöde är, desto större 

avkylning har skett. Ju varmare luften är i förhållande till vattnet desto mindre blir avkylningen då 

den drivande kraften är mindre. Vid större flöden och därmed mindre uppehållstid måste 

avkylningen vara större för att nå en given temperatur. Och en mindre damm kyls långsammare. 

Detta visar även på de samvariationer som gör analys av beräkningsmodellen komplicerad. Många av 

de ingående termerna påverkar varandra baserat på de steg vattnet flödar genom innan det når 

dammen. Och väl i dammen kan olika faktorer förändras baserat på okända samspelseffekter. 

3.3.4. Stagnationstemperatur samt metodik vid hög ingående vattentemperatur 

Som nämnt ovan beror reaktionshastigheten på temperaturen i vattnet. Detta går att se i en kurva 

över mikroorganismernas tillväxthastighet som funktion av temperaturen, vilket visas i figur 4. 

Området i kurvan till vänster om den optimala temperaturen, dvs kallare än det optimala, hanteras 

mycket väl av modellen då det till hög grad liknar kurvan hos en temperaturberoende kemisk 

reaktion. Vid temperaturer över den optimala måste dock justeringar göras. Dessa hanteras med det 

som kallas stagnationstemperaturen, Tmax. Denna ska normalt sättas av användaren till 35-36 °C. 

Modellen använder den lägsta av vattentemperaturen och stagnationstemperaturen för 

hastighetsuttrycken. Stagnationstemperaturen är avsiktligen lägre än den optimala temperaturen för 

att kompensera för temperaturer högre än den optimala som inte orsakar komplett avsaknad av 

biologisk aktivitet. 

Vid tillfällen då vattentemperaturen in till dammen är mycket högre än den optimala fungerar dock 

inte metoden med stagnationstemperatur. Då måste användaren själv justera för förhöjd temperatur 

genom att avsätta en del av den luftade dammen som kyldamm. Uppskattningen är då att 

temperaturen är så hög i den första delen att ingen rening sker. En viss del av volymen dras då av den 

volym som anges i modellen och ingångstemperaturen sänks till den som uppskattas ut från den 

inledande avkylningszonen. Denna metod ger inte perfekta resultat men är bättre än metoden med 

stagnationstemperatur för att simulera höga temperaturer. 
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Figur 4  Tillväxthastigheten för en koloni mikroorganismer som funktion av temperatur. Källa: Åsa Sivard, ÅF 

 

3.4.  Kinetik 
Grunden för den kinetik som används i dessa uträkningar är Sapromatanalysen, vilket utförs som en 

standardiserad satsvis biologisk behandling under 20 dygn vid en temperatur av 20 °C och ett 

överskott av närsalter. Det ackumulerade BOD-värdet som funktion av tiden följer normalt en 1:a 

ordningens reaktion (Ericsson et al., 1977, sid 3 f). Detta ger sedan en hastighetskonstant, ks. Denna 

måste sedan anpassas till rätt temperaturer och närsaltförhållanden i vattnet som ska renas. Det går 

även att räkna fram hastighetskonstanten ur observerade förhållanden i dammen, ks,mv, men den 

hastighetskonstanten gäller endast för dessa givna förhållanden. Då sådana saker som uppehållstid 

och temperaturer förändras måste en ny hastighetskonstant räknas fram. En metod för att lösa detta 

är att beräkna hastighetskonstanten för en stor dataserie och plocka ut användbara medelvärden 

eller observera trender. Detta ger också möjligheten att använda hastighetskonstanten som ett mått 

på hur väl dammen fungerar. En hög reduktionsgrad med en låg hastighetskonstant visar på att 

dammen arbetar med mindre än sin fulla kapacitet. Detta kan antingen betyda att det går att få 

högre reduktionsgrad eller att dammen kan hålla samma reduktionsgrad även vid högre belastning. 

Om situationen är den omvända, med en låg reduktionsgrad och en hög hastighetskonstant, så är 

dammen belastad till eller över sin kapacitet. Då kan sådana åtgärder som att gräva bort slam, höja 

temperaturen eller minska flödet vara att rekommendera. 
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3.4.1.  k1/k2 

Beräkningsmodellen används med fördel som ett tvåstegssystem även om dammen är designad som 

en enda basäng. Det behövs dock en justering av hastighetskonstanten för andra steget, k2, i en 

tvåstegsmodell. Detta görs i modellen med hjälp av kvoten k2/k1 (Simon och Ullman, 1979). Denna 

går att räkna ut baserat på mätvärden och bildar även en kurva om den avsätts mot reningsgraden, 

antingen den totala eller i första steget (kurvan finns återgiven nedan som figur 5). Om detta görs 

kommer kvoten närma sig ett när reningsgraden närmar sig noll och närma sig noll när reningen går 

mot 100 %. På grund av hur biologiska reningssystem fungerar kommer dock inte extremvärdena att 

gälla. Vid en reningsgrad av noll kommer k1 vara så liten att kvoten går mot oändligheten, och vid en 

perfekt rening måste all rening ske i första steget varför vi inte kan veta k2. (Tomas Ericsson, 2011)  

Kvoten gäller heller inte endast för luftade dammar, utan alla biologiska reningsmetoder. Detta beror 

på att hastighetskonstanten inte handlar om hur reningsmetoden uppnår resultatet utan hur snabbt 

och hur väl den gör det. Metodiken skulle i princip kunna extrapoleras till att räkna i tre eller fyra steg 

men beräkningarna blir mer komplicerade och svårare att överblicka. Innan det kan göras med någon 

relevant nivå av exakthet behöver man ta fram ytterligare kvoter (k3/k2 och k4/k3) vilket kräver fler 

experiment. Rent praktiskt finns det dock inget värde i detta då användning av modellen har visat att 

de vanligaste formerna på luftade dammar ger kinetik som liknar en eller två tankreaktorer, där två 

är den vanligaste. Endast ett fåtal dammar har krävt något annat antal beräkningssteg. (Tomas 

Ericsson, 2011)  

 

Figur 5  Samband mellan reningsgrad och hastighetskonstantens förändring mellan reningssteg. Källa: Åsa 
Sivard och Olle Simon 

Under examensarbetets gång polynomanpassades kurvorna genom att punkter togs ut och med hjälp 

av ett beräkningsprogram tog den lämpligaste ekvationen ut för att anpassa en kurva till punkterna. 

Resultatet visas i figur 6. Kurvorna är polynom av grad 2 och 4 för att undvika inflexionspunkter, då 

orginalkurvan inte har sådana. 
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Figur 6  Polynomanpassad version av figur 4 

3.4.2.  Temperaturfaktor 

I modellen används temperaturfaktorn , även känd som Arrhenius temperaturfaktor . Faktorn styr 

hur hastighetskonstanter förändras av en ökning i temperaturen. För den här modellen har faktorn 

två standardvärden, =1,072 och =1,12. Det lägre värdet ger ett resultat liknande en tumregel 

använd av Jacobus Henricus van’t Hoff i hans rapport från 1886 (NCASI, 1978, sid 33) med en 

dubblering av hastighetskonstanten vid en ökning av vattentemperaturen med 10° C. Det högre 

värdet =1,12 är empiriskt bevisat i ett SSVL-projekt (Simon och Ullman, 1979, sid 13). Det lägre 

värdet används när man inte har kvävefixering och det högre värdet används när kväve fixeras från 

atmosfären. När kväve doseras i överskott undertrycks kvävefixering och i ursprunglig beskrivning av 

modellen gavs anvisning att alltid använda det lägre värdet vid dosering av kväve. Data från 

fullskaleanläggningar visar att man kan ha kvävefixering i en luftad damm även om man tillsätter 

mindre mängder kväve. 

Teoretiskt borde det finnas mellanvärden när båda dessa standardvärden gäller, men det krävs fler 

experiment på det området. Detta kväveberoende gör att faktorn borde visa på kvävets roll som 

begränsande för tillväxtens temperaturberoende men det finns inget i källmaterialet om detta. I 

denna beräkningsmodell ingår även närsalternas begränsning för tillväxten i närsaltfaktorn Fnp så 

kvävet förekommer i flera av modellens ekvationer. 
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3.5.  Tidigare användning av modellen 
Beräkningsmodellen utformades från början för att underlätta vid överslagsmässig dimensionering av 

luftade dammar. Sedan luftade dammar slutade nybyggas har den främst tjänat som enkel 

simuleringsmodell för studie av vilken inverkan förändringar kan ha på en damm. 

Modellen användes tidigare genom en klassisk iterering. För att få fram värden för 

hastighetskonstanten Ks,mv och avkylningsfaktorn Ft sattes värden in i programmet baserade på 

erfarenhetsvärden. Därefter räknades sluttemperaturen Tw2 och reningsgraden Etot ut och jämfördes 

mot rapporterade värden vid givna förhållanden. När det gjorts för en faktor låstes den och den 

andra räknades ut. När faktorerna hade sina korrekta värden (och gav rätt sluttemperatur och BOD-

reduktion jämfört med uppmätta värden) kunde beräknade värden på avkylningsfaktor och 

hastighetskonstant användas för simuleringen. Detta är fortfarande en möjlig metod även efter de 

förändringar som har gjorts i detta examensarbete. 

Det finns även en samling erfarenhetsvärden, vissa som togs fram i samband med modellens design 

och vissa som tagits fram under dess användande. Dessa finns återgivna i tabell 2 nedan. Värt att 

notera är att dessa värden inte nödvändigtvis gäller idag då processutvecklingar förändrar 

avloppssammansättningen för fabriker.  Standardvärdena för avkylningsfaktor vid mycket eller lite 

skum togs fram när klorblekning kunde åstadkomma avsevärd skumbildning på luftade dammar. 

Klorblekning med elementärt klor förekommer inte i Sverige längre och endast vid ett fåtal fabriker i 

resten av världen. Det är framför allt värdena på hastighetskonstanten och avkylningsfaktorn som vid 

senare anpassningar av modellen till fabriksdata har visat sig kunna ha helt andra värden än de i 

Tabell 2 angivna. I de beräkningar som gjordes för Korsnäs damm (sulfatmassabruk med 

kartongtillverkning) hade hastighetskonstanten värden inom intervallet 0,10-0,30 och 

avkylningsfaktorn hade värden inom intervallet 0,5-1,2. 

Tabell 2 Samlade erfarenhetsvärden 

Faktor Värde Beskrivning 

Volymseffektivitet Ue/Un 60 % Mycket slam, låg omrörning 

 75 % Normalvärde 

 80 % Lite slam, god omrörning 

  1,07 Vid kvävedosering 

 1,12 Utan kvävedosering, kvävefixering 

Antal beräkningssteg, n 2 Långsmal damm 

 1 ”Cirkulär” damm 

Hastighetskonstanten Ks,mv Ca 0,17 Fiberskivemassa 

 0,20-0,26 Mekanisk massa 

 0,20-0,25 Sulfat 

 0,20-0,39 Sulfit 

 Ca 0,25 Renseri 

 0,25 Normalvärde totalavlopp 

 ”Lågt” CTMP 

 ”Högt” Kondensat 

Avkylningsfaktor Ft 0,5 Lite skum från klorblekning på vattenytan 

 0,3 Mycket skum på vattenytan 

Stagnationstemperatur Tmax 35 °C Optimal vattentemperatur 

K2/K1 (100-E1)/100 Approximativt värde, alternativt se diagram 

Källa: Internt dokument, ÅF 
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3.6.  Förenklingar och felkällor 
Vissa förenklingar har gjorts för att modellen ska bli hanterbar. Den första är att luftningen antas vara 

perfekt och att koncentrationen av löst syre antas vara tillräcklig. En förklaring är att det är en enkel 

undersökning att kontrollera att man har ett visst syreöverskott i slutet av dammen men väldigt svårt 

att i modellen implementera beräkning av andra förhållanden. 

Vidare är det använda djupet ett medelvärde. Beroende på hur dammen har anlagts kan djupet 

variera kraftigt, framför allt om det är en naturlig vattensamling som har konverterats. Luftning, 

slamansamling, flöden och avkylning kan påverkas av djupskillnader i en damm. Därför är det även 

svårt att veta den effektiva volymen. Nogranna slamnivåmätningar hjälper till att uppskatta både 

djupet och volymen men kan vara svåra att utföra, framförallt på grund av den 

koncentrationsgradient som finns i slamfasen. Gradienten gör det svårt att avgöra var vattenfasen 

slutar och slamfasen börjar. En effektivare metod för att bestämma den totala volymen är att 

använda uppehållstidsmätning (till exempel med tillsats av litiumjoner) och en flödesmätning. 

Flödet som används av modellen är ett medelvärde, oftast över åtminstonde uppehållstiden eller 

längre. Det verkliga flödet in i dammen kan variera kraftigt under dygnet och mellan enskilda dygn 

beroende på processerna i fabriken. Detta påverkar temperaturerna in i dammen, avkylningen i 

dammen och reningseffekten. 

I ett vatten med ett mer extremt förhållande mellan fosfor och kväve än vad som är önskvärt kan 

närsaltfaktorn Fnp ge underliga effekter. Till exempel tar den inte hänsyn till om det är kväve eller 

fosfor som är mer tillgängligt i dammen. Så även om det finns en högre koncentration fosfor så 

kommer modellen ge en bra reningsgrad även fast mikroorganismerna behöver kväve i större mängd. 

Vid närsaltkoncentrationer utanför det som är normalt för dammen eller utanför det som är bra för 

mikroorganismerna bör närsaltfaktorn ses över och sunt förnuft appliceras. 

Temperaturfaktorns användande och dess värden är väl underbyggd i äldre forskning men hur väl 

värdena stämmer på nuvarande vatten från moderna processer är okänt. Reningsprocesser som 

används som försteg i pappersbruk och pappersbrukens tillverkningsprocesser har förändrats 

markant under de senaste årtiondena. 

Vid beräkningar på delar av en damm, vilket måste göras om temperaturen i inloppet är för hög, är 

det svårt att snabbt uppskatta den utnyttjade arean. I det här projektet har en metod använts där en 

dammskiss delas in i rutor, och sedan räknar man på area- eller volymförhållanden mellan totalt och 

utnyttjat område. Metoden är inte exakt, bland annat eftersom ingen hänsyn tas till djupet i olika 

delar av dammen, men kan erfarenhetsmässigt anses duga som uppskattning. 

Båda reningsstegen antas vara lika stora och båda antas ha en linjär avkylning och hastighetsprofil. 

Stegens storlek borde, om man vill ligga väldigt nära verkligheten, bero på dammens form. 

Avkylningen antas vara linjär över vartdera steget, vilket antagligen inte är helt sant för första steget 

där den drivande kraften är större i början. Detta fungerar dock på grund av att avkylningsfaktorn 

räknas fram ur existerande data. Det innebär att förenklingen ligger i ekvationerna men justeras i 

framtagna värden. Hastighetsprofilen antas vara linjär över vartdera steget med avseende på 

uppehållstiden, det vill säga det antas att processen inte går snabbare i början när mer material finns 

tillgängligt. Ingen hänsyn tas i vartdera steget men då beräkningarna sker i två steg justeras det för 

denna effekt i modellen med kvoten K2/K1. Det är en stor anledning till att beräkningarna körs i två 
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steg och dessutom bör det inte påverka så mycket under den i sammanhanget relativt korta period 

som är en luftad damms uppehållstid.  

3.7.  Möjligheter och begränsningar 
Modellen har flera möjliga användningsområden än de som är direkt uppenbara. Till exempel, om 

man i förväg har en uppfattning av hastighetskonstanterna och avkylningsfaktorn från en tidigare 

undersökning med samma modell, kan man enkelt jämföra dessa med de som ges av modellen vid en 

ny undersökning. Det visar på vilken effekt en förändring har gett. På samma sätt kan effekten av en 

förändring förutsägas genom att jämföra framräknad reningsgrad eller avkylning och 

hastighetskonstanter för flera uppsättningar data, både verkliga och teoretiska. 

Om man har hastighetskonstant och avkylningsfaktor kan en mer direkt metod än den ovan vara att 

jämföra de framräknade reningsgraderna med de uppmätta. Då modellen räknar med att vissa 

variabler, så som luftning, är nära det ideala så kommer reningsgraden att visa hur mycket mindre 

effektiv den verkliga dammen är om det är något problem. Vidare kan punktmätningar kombinerat 

med beräkningar på mindre delar av dammen visa var problemet ligger. De mätningar som kan 

behövas för att bilda sig en uppfattning om problemets natur är flödeshastighet, temperatur samt 

BOD och/eller COD. 

En stor begränsade faktorn är att alla modeller är idealiserade förenklingar av verkligheten. Ett par 

ekvationer kan aldrig replikera de komplicerade strömmarna i en luftad damm eller förutsäga hur 

bakterier växer till sig i ett komplicerat system. Därför kommer den alltid behöva kombineras med 

erfarenhet och fältmätningar för att ge bästa möjliga effekt. Vidare kräver uträkningarna mycket 

ingående data. Som uträkningarna ser ut nu är det tyvärr oundvikligt. Mätningar och prover kostar 

pengar och tar tid, men inte lika mycket som laboratorieförsök och pilotanläggningar. De flesta 

ingående parametrarna (flöden, temperaturer, närsalthalter m.m.) analyseras regelbundet på 

bruken. De extra analyser som oftast behöver göras för att kunna få en rimlig träffsäkerhet är BOD, 

så att man kan ta fram gällande samband mellan COD eller TOC och BOD i olika positioner. Se även 

del 5, Förändring av variabler. 

3.8.  Förändringar i modellen 
I den nya versionen av modellen som detta examensarbete har resulterat i har flera beräkningssteg 

automatiserats och förenklats.  

Istället för att använda uppehållstid (beräknad ur volym och flöde) som en ingående variabel används 

volym och flöde direkt som indata. 

I tidigare modell matade man in närsaltfaktorn, Fnp, efter att ha räknat ut den med hjälp av 

koncentrationer eller mängder av BOD, N och P och formeln för närsaltfaktorn. I den omgjorda 

modellen görs beräkningen utgående från inmatade värden på organiskt material och närsalter.  

Ekvationen för K2/K1 som en funktion av E1 finns med, så användaren slipper använda ett diagram. 

Ekvationer för avkylningsfaktorn Ft och hastighetskonstanten Ks,mv har tagits fram genom att bryta ut 

dessa ur de ursprungliga ekvationerna. Dessa blir då andragradsfunktioner på grund av modellens två 

steg, så lösningsmetoden för andragradsekvationer användes. Standardformen för en 

andragradsekvation visas i ekvation 12 och lösningsekvationen visas i ekvation 13. Den ger två rötter, 

en positiv och en negativ men då Ks,mv inte kan vara negativ och Ft inte är negativ under vanlig 
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användning inom pappersindustrin så ignorerades de rötterna. Tack vare ett par logik-funktioner i 

Excel väljer modellen även mellan användarinskrivna värden på konstanterna och de framräknade 

variablerna. 
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4. Beräkningar för Korsnäs 
För att testa modellen användes data från Korsnäs Gävle. Data från 2011 användes vid ett flertal 

tillfällen för att kontrollera att inga förändringar skett under omstrukturering av modellens utseende 

i kalkylbladet. Data från 2010 användes sedan för att kontrollera modellens riktighet mot uträkningar 

gjorda av Åsa Sivard i ett ÅF-uppdrag för Korsnäs. 

 

I ÅF:s uppdrag användes insamlad data för att räkna ut hastighetskonstanter och avkylningsfaktorer 

med syfte att simulera förändringar i reduktionsgrader och temperaturer vid ändringar i ingående 

flöden, till exempel från processjusteringar. Indata och beräknade värden (hastighetskonstant och 

avkylningsfaktor) redovisas i tabell 3, resultatet redovisas i tabell 4 samt figur 7 och 8. Den 

undersökta perioden (1 maj till 20 oktober) är indelad i perioder efter temperaturförhållanden 

(lufttemperatur), eftersom temperaturen har stor inverkan på både hastighetskonstant och 

avkylningsfaktor. Perioden 16 maj till 4 oktober delades även in i delperioder. Angivna värden för 

flöde, BOD in och ut, reduktionsgrader, temperaturer och närsalter är medelvärden för respektive 

period. 

På grund av de många variablerna och hastigheten de förändras med är medelvärden över långa 

perioder det mest praktiska sättet att hantera data från en anläggning av den sorten de har på 

Korsnäs. 

Datahanteringen försvåras av att Korsnäs vanligen bara tar mätningar på TOC och COD. Det finns 

äldre material med data för BOD och under anläggningens karteringar tas BOD-mätningar vilket låter 

oss uppskatta en omräkningsfaktor mellan BOD och COD. Detta medför dock en felkälla i materialet. 

Eftersom dessa uträkningar är gjorda i jämförelse med tidigare arbete på ÅF dyker det felet inte upp i 

resultatet av det här examensarbetet. 

Mina beräkningar är inte gjorda för att visa på något speciellt förhållande i Korsnäs luftade damm 

utan för att undersöka om modellen fortfarande ger samma resultat. 

Värdet för hastighetskonstanten Ks, mv ligger systematiskt ca 15 % under det i ÅF:s beräkning 

framtagna värdet (värdet för 5-25 november sticker ut och kan bero på någon felberäkning i ÅF:s 

serie). Den systematiska skillnaden är lite svårförklarad, men har antagits bero på något systematiskt 

fel vid avläsningen av kurvorna (Figur 5), som ger nytt värde på k2/k1 och att itereringen till rätt Ks,mv 

kanske avbrutits något steg för tidigt. 

För avkylningsfaktorn Ft är överensstämmelsen mycket god.  
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Tabell 3  Indata och resultat (Hastighetskonstant och avkylningsfaktor) från ÅF:s beräkning 2010, 

Korsnäs luftade damm 

Datum 
(2010) 

BOD in, 
mg/l 

BOD ut, 
mg/l 

Reduktions- 
grad, Etot 

Flöde, 
m3/d 

Temp 
luft, 
°C 

Temp 
in, °C 

Temp 
ut, °C 

N in, 
mg/l 

P in, 
mg/l 

Hastighets- 
konstant, 
KSmv,,d

-1 

Avkylnings-
faktor, Ft, 

m/d 

1-15 
maj 

97 25,1 74,07 178224 8 35 24,4 2,42  0,22  0,20 0,97 

16 maj-
4 okt 

86 21 75,12 179076 17 42 30,6 1,70  0,25  0,12 1,17 

16 maj-
23 jun 

89 20,8 76,49 180216 14 43 29,1 1,96  0,25  0,14 1,09 

24 jun-
22 jul 

82 19,9 75,80 180216 22 45 33,6 1,59  0,25  0,12 0,90 

23 jul-
25 aug 

82 19,8 76,05 172272 18 43 31,5 1,48  0,28  0,12 0,94 

26 aug-
4 okt 

89 24,8 72,14 181800 12 38 28,1 1,77  0,22  0,15 0,96 

5-20 
okt 

98 23,5 76,05 169440 7 32 25,9 1,78  0,21  0,24 0,48 

5-25 
nov 

138 30,2 78,09 166104 0 35 19,4 2,96  0,29  0,37 1,06 

26 nov-
31 dec 

117 30,3 74,03 162672 -7 31 16,3 3,24  0,30  0,33 0,86 

 

Tabell 4 Jämförelse av beräknade hastighetskonstanter och avkylningsfaktorer enligt ÅF:s 

tidigare metod och enligt i detta examensarbete modifierad beräkningsmodell (data för 

Korsnäs luftade damm 2010, medelvärden för respektive period)  

Datum Hastighetskonstant, KSmv, d
-1 Avkylningsfaktor, Ft, m/d 

 ÅF:s 
beräkning 

Beräkning 
modifierad 
modell 

Differens ÅF:s 
beräkning 

Beräkning 
modifiera
d modell 

Differens 

1-15 maj 0,20  0,16  0,03  0,97  0,97  0,00  

16 maj-4 okt 0,12  0,10  0,02  1,16 1,17  -0,01  

16 maj-23 jun 0,14  0,12  0,02  1,1 1,09  0,01  

24 jun-22 jul 0,12  0,10  0,02  0,9 0,90  0,00  

23 jul-25 aug 0,12  0,10  0,02  0,94 0,94  0,00  

26 aug-4 okt 0,15  0,12  0,02  0,95 0,96  -0,01  

5-20 okt 0,24  0,21  0,03  0,48 0,48  0,00  

5-25 nov 0,37  0,29  0,08  1,06 1,06  0,00  

26 nov-31 dec 0,33  0,26  0,07  0,855 0,86  0,00  
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Figur 7 Jämförelse mellan beräknade hastighetskonstanter i modellen, modifierad och omodifierad 

 

Figur 8 Jämförelse mellan beräknade avkylningsfaktorer i modellen, modifierad och omodifierad 
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5. Förändringar av variabler 
Figur 7 visar några variablers (flöde, volym, temperatur, kväve, fosfor m.fl.) relativa inverkan på den 

totala reningsgraden. Varje variabel har varierats individuellt med övriga variabler konstanta på deras 

nollnivå. Grundvärden är tagna från observerade intervall för Korsnäs Gävle men justerade för att ge 

lätträknade och lättobserverade effekter. Variablerna varierades därefter från denna utgångsnivå 

uppåt och nedåt med 10 respektive 25 procent och förändringen i reningsgraden från grundnivån 

58,25 % antecknades. Att denna förändring gjordes individuellt för varje variabel medför dock att 

samspelseffekter inte syns. Den procentuella ökning för variabeln på x-axeln är ställd mot den totala 

reningsgradens ökning på y-axeln. Det viktiga i diagramet är lutningen. En variabel vars ökning har en 

negativ inverkan kommer ha en negativ lutning och en faktor med en positiv inverkan vid ökning har 

en positiv lutning. Av två variabler har den med den större lutningen (derivatan) mer inverkan. 

Det vi kan se är att temperaturen på ingående vatten, Ti, har den mest drastiska inverkan på 

reningsgraden med en något avtagande hastighet vid den högsta ökningen. Det beror på att den når 

stagnationstemperaturen. Om stagnationstemperaturen inte skulle användas i modellen skulle 

temperaturens kurva fortsätta öka med samma hastighet. 

En förändring i volymen, volymseffektiviteten Ue/Un eller hastighetskonstanten Ks,mv har större 

inverkan när man minskar med 10 % respektive 25 % än när man ökar. Detta beror antagligen på att 

det blir gradvis svårare att driva reaktionen längre ju närmare komplett rening man kommer på 

grund av utspädning. 

För de flesta variablerna i tabellen ger en ökning av variabeln även en ökning av totala BOD-

reduktionen, men för Avkylningsfaktorn Ft, Flödet och BOD in ger en ökning en minskad BOD-

reduktion. Avkylningsfaktorn har en negativ lutning då en högre avkylningsfaktor betyder lägre 

temperatur i båda stegen given en konstant inflödestemperatur och därmed lägre reningsgrad. 

Flödet har en negativ lutning då högre flöde ger en kortare uppehållstid. Vid en ökning av ingående 

BOD-värde får man en ökad belastning på reningsanläggningen, vilket vid i övrigt lika förhållanden 

(samma volym och närsaltmängd m.m.) ger en lägre reduktionsgrad. Ett större inflöde av biologiskt 

material medför att mikroorganismerna måste arbeta hårdare och man får en lägre reningsgrad. 

Kurvorna för inflöde av fosfor och kväve ligger på varandra, vilket stämmer med vad vi väntar oss 

från ekvation 10. Det betyder bara att en förändring i fosfor ska ha en lika stor inverkan som en 

förändring i kväve. Detta stämmer dock inte alltid med verkligheten då det även beror på sådana 

saker som ifall något av ämnena är i överskott och tidigare förhållanden som kan ha påverkat floran 

av mikroorganismer. 

Av ovanstående följer att för att få så exakta resultat som möjligt är det viktigt att ha minsta möjliga 

felmarginal på vattnets inflödestemperatur och inkommande organiskt material samt, om man söker 

reningsgraden, hastighetskonstanten. 

En förändring i lufttemperaturen Ta med +/- 10-25 % ger en mycket liten påverkan på 

reduktionsgraden, men här bör man komma ihåg att en förändring med 2-3 °C från grundnivån 10 °C 

är liten i förhållande till normal årstidsvariation på över 100 %. 

Tabell 5, 6 och 7 visar samma sak som figur 7 men i tabellform. 
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Figur 9  Samband mellan förändring i variabler och reduktionsgraden 

Tabell 5 Förändring av variabler vid användning av beräkningsmodell för luftad damm på data 

från Korsnäs.  

 
Utgångsvärde +10% +25% -10% -25% 

Reningsgrad, % 58,25 - - - - 

Volym, m
3
 600000 660000 750000 540000 450000 

Djup, m 5,0 5,5 6,3 4,5 3,8 

Volymseffektivitet Ue/Un 0,8 0,88 1,0 0,72 0,60 

Hastighetskonstant Ks,mv, d
-1
 0,1 0,11 0,125 0,9 0,75 

Ft, Avkylningsfaktor, m/d 0,2 0,22 0,25 0,18 0,15 

Flöde, m
3
/d 150000 165000 187500 145000 112500 

Ingående vattentemperatur, Ti 30 33 38 27 23 

Lufttemperatur Ta, °C 10 11 13 9 8 

BOD in, mg/l 100 110 125 90 75 

Kväve in, mg/l 2,0 2,2 2,5 1,8 1,5 

Fosfor in, mg/l 0,2 0,22 0,25 0,18 0,15 
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Tabell 6 Reningsgrad Etot vid förändring av olika variabler från en grundnivå enligt Tabell 5. Etot 

beräknade med beräkningsmodellen för luftade dammar. Etot vid grundnivå för alla 

variabler är 58,25 %. 

 
+10% +25% -10% -25% 

 
Etot Ändring Etot Ändring Etot Ändring Etot Ändring 

Volym, m
3
 60,10 +3,18 62,48 +7,26 56,13 -3,64 52,30 -10,22 

Djup, m 58,76 +0,87 59,38 +1,94 57,64 -1,05 56,46 -3,08 

Volymseffektivitet Ue/Un 60,64 +4,11 63,78 +9,49 55,56 -4,62 50,84 -12,72 

Hastighetskonstant Ks,mv, d
-1
 61,44 +5,48 65,44 +12,33 54,51 -6,43 47,52 -18,43 

Ft, Avkylningsfaktor, m/d 57,70 -0,94 56,90 -2,33 58,81 +0,96 59,67 +2,43 

Flöde, m
3
/d 56,33 -3,29 53,67 -7,86 58,92 +1,14 63,63 +9,23 

Ingående vattentemperatur, Ti 65,69 +12,77 75,46 +29,54 50,42 -13,44 38,81 -33,38 

Lufttemperatur Ta, °C 58,56 +0,53 59,02 1,32 57,94 -0,53 57,48 -1,32 

BOD in, mg/l 54,87 -5,80 50,06 -14,06 61,77 +6,04 67,32 +15,58 

Kväve in, mg/l 59,87 +2,78 61,97 +6,39 56,41 -3,17 53,08 -8,87 

Fosfor in, mg/l 59,87 +2,78 61,97 +6,39 56,41 -3,17 53,08 -8,87 

 

I Tabell 7 är variablerna ordnade i storleksordning efter den effekt (positiv eller negativ) som de har 

på den totala reningseffekten vid en ökning med 10 %. 

 

Tabell 7 Reningsgrad Etot vid förändring av olika variabler ordnade i storleksordning. Etot vid 

grundnivån för alla variabler är 58,25 %.  

 
+10% +25% -10% -25% 

 
Etot Ändring Etot Ändring Etot Ändring Etot Ändring 

Lufttemperatur Ta, °C 58,56 +0,53 59,02 +1,32 57,94 -0,53 57,48 -1,32 

Djup, m 58,76 +0,87 59,38 +1,94 57,64 -1,05 56,46 -3,08 

Ft, Avkylningsfaktor, m/d 57,70 -0,94 56,90 -2,33 58,81 +0,96 59,67 +2,43 

Kväve in, mg/l 59,87 +2,78 61,97 +6,39 56,41 -3,17 53,08 -8,87 

Fosfor in, mg/l 59,87 +2,78 61,97 +6,39 56,41 -3,17 53,08 -8,87 

Volym, m
3
 60,10 +3,18 62,48 +7,26 56,13 -3,64 52,30 -10,22 

Flöde, m
3
/d 56,33 -3,29 53,67 -7,86 58,92 +1,14 63,63 +9,23 

Volymseffektivitet Ue/Un 60,64 +4,11 63,78 +9,49 55,56 -4,62 50,84 -12,72 

Hastighetskonstant Ks,mv, d
-1
 61,44 +5,48 65,44 +12,33 54,51 -6,43 47,52 -18,43 

BOD in, mg/l 54,87 -5,80 50,06 -14,06 61,77 +6,04 67,32 +15,58 

Ingående vattentemperatur, Ti 65,69 +12,77 75,46 +29,54 50,42 -13,44 38,81 -33,38 
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Temperaturfaktorn antar i modellen  bara två värden för luftade dammar (se kapitel 3.4.2, varför jag 

inte har inkluderat den i tabellerna och figur 7 ovan. För att undersöka effekterna av att låta den 

variera har jag undersökt maximal påverkan om man väljer ”fel” värde. Alla variabler utom 

hastighetskonstanten sattes till de utgångsvärden som visas i tabell 5. Hastighetskonstanten Ks,mv 

varierades i steg om 0,01 d-1 från 0,07 d-1 till 0,47 d-1. För varje Ks,mv räknades den totala 

reningsgraden Etot ut två gånger, en gång för vardera temperaturfaktor för att få skillnaden mellan de 

två reningsgraderna. Resultatet visar att skillnaden mellan temperaturfaktorns två värden minskar 

vid högre hastighetskonstanter. Det är rimligt att anta att samma mönster upprepas vid andra 

utgångsvärden, med större inverkan från ett felaktigt val av faktorvärde vid högre temperaturer i 

vatten och/eller luft. Därför gjordes två ytterligare serier, en vid 35°C ingående vattentemperatur och 

20 °C lufttemperatur samt en serie vid 25°C respektive 5°C. Antagandet visade sig stämma. Skillnaden 

mellan serierna visas i figur 8 och tabeller i bilaga 3 innehåller hela resultatet. När skillnaden var som 

störst skiljde det 25,8 % av reningsgraden. Detta var dock vid reningsgrader långt under normala 

driftsförhållanden (60,8 % rening vid temperaturfaktor 1,12 respektive 45,1 vid faktor 1,07). 
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6. Tolkning av Korsnäsdata 
Tabell 10 visar BOD-reduktionen, hastighetskonstanten och avkylningskonstanten för Korsnäs luftade 

damm, indelat efter olika perioder och temperaturintervall avseende lufttemperatur. Det som kan 

uttydas är att BOD-reduktionen är relativt stabil över alla temperaturintervallen och perioderna.  

Vidare kan man se att avkylningskonstanten varierar kraftigt vilket stämmer med den 

proportionalitet som visats tidigare i den här rapporten (se avsnitt 3.3.3 Avkylningsfaktor). En liten 

förändring i vattentemperaturen in eller ut kan ge en stor förändring i avkylningsfaktor, speciellt om 

den sammanfaller med en förändring i lufttemperatur. Detta minskar möjligheterna för att hitta 

medelvärden ur ett dataset att applicera på flera situationer. 

Och slutligen kan man se att hastighetskonstanten har sjunkit och blivit mer stabil under den sista 

tidsperioden. Detta beror sannolikt på vattenbesparingar i bruket vilkas effekter syns i figur 8. 

Tabell 10 Data för reduktionsgrad, hastighetskonstant och avkylning över längre perioder 

 

Lufttemperatur, °C  BOD-red Ks,mv Ft 

Karteringar 2005-2010 10-20 0,87 0,52 0,77 

 
5-10 0,84 0,41 0,62 

 
5-10 (vår/höst) 0,75 0,14 1,03 

 
-7-0 0,76 0,35 0,96 

Maj-December 2010 18-22 0,76 0,12 0,92 

 
10-15 0,75 0,22 0,73 

 
-10-0 0,86 0,73 0,53 

Januari-Juni 2011 15-18 0,81 0,09 0,87 

 
10-15 0,80 0,08 0,94 

 
5-8 0,79 0,10 0,78 

 
0-4 0,80 0,16 0,70 

 
-10-0 0,80 0,16 0,55 
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Figur 10  Flöde, förändring och medelvärde i Korsnäs luftade damm 

 

I diagrammet syns vattenflödet in i dammen i kubikmeter per dag samt medelvärden för olika 

perioder. Det låga värdet mellan de två första perioderna i diagrammet är ett driftsstopp då vissa 

vattenbesparande åtgärder genomfördes samt en ny indunstningsanläggning togs i drift (maj 2010). 

Den nya indunstningen har minskat mängden lättnedbrytbart organiskt material i inflödet till den 

luftade dammen. I materialet som användes för den här rapporten saknas data för perioden utan 

punkter, men medelvärdet för utloppsflödet har ritats in för att visa att ingen ökning av flödet 

skedde. Då genomfördes den andra vattenbesparingen, en omledning av renvattenflöden till slutet 

av dammen. Båda dessa förändringar har ökat uppehållstiden i dammen och gett den stabilare 

reningsgraden och lägre hastighetskonstanten. 

Den lägre hastighetskonstanten beror antagligen på att de lättnedbrytbara föroreningarna har nått 

en så låg koncentration att BOD-reduktionen inte kan drivas längre. De formler som använts tar dock 

inte direkt hänsyn till detta (det skulle bara göra beräkningarna mer komplicerade) utan ger istället 

en lägre hastighetskonstant. 

Diagram  i Figur 9 visar i princip samma sak men här används uppehållstid i dammen. Uppehållstiden 

har ökat från tre dagar till fyra dygn. 
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Figur 11  Uppehållstid i Korsnäs luftade damm 

 

Vid bruket har man även minskat luftningen i första delen av dammen för att uppnå en bättre 

kloratreduktion. Detta kan göra att hastighetskonstanten egentligen inte har sänkts lika mycket. Det 

är för tillfället inte möjligt att räkna på då vi inte har värden från början av den luftade zonen en bit in 

i dammen. Med tanke på att reningsgraden för BOD inte har påverkats av förändringen så verkar det 

dock inte vara något problem. 

Jag har även räknat lite på hur mycket av dammen som egentligen används för rening och kommit 

fram till att den huvudsakliga BOD-reduktionen  sker i första halvan av dammen. Detta går att se i de 

periodvisa karteringar som har gjorts vid bruket då prover tagits vid olika punkter i dammen. Figur 11 

visar hur mycket av dammen som karteringarna antyder att reningen sker i. Då den första delen har 

lägre luftartäthet verkar det som att det skulle räcka att lufta en mindre del av volymen. 

Fyra av perioderna i tabell 3 med en temperatur av 35° C eller lägre (1-15 maj, 5-20 oktober, 5-25 

november, 26-31 december) valdes ut för simuleringen. Dessa perioder valdes för att undvika 

problematiken med att ha en eventuell avkylningszon i början av dammen. Tidigare uträknade 

hastighetskonstanter och avkylningsfaktorer användes. Reningsgraden för hela volymen, halva 

volymen och 75% av volymen räknades ut. Värden och resultat visas i tabell 11. 
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Tabell 11 

 Volym Ks,mv Ft  Flöde Ti  Ta  BOD in N in P in Etot 

 m³ 1/d m/d m³/d °C °C mg/L mg/L mg/L % 

1-15 maj 536000  0,16  0,97  178224  35  8  96,9 2,42  0,22  69,35  

5-20 okt 536000  0,22  0,48  169440  32  7  98,2 1,78  0,21  73,38  

5-25 nov 536000  0,29  1,06  166104  35  0  138,0 2,96  0,29  72,20  

26 nov-
31 dec 

536000  0,26  0,86  162672  31  -7  116,8 3,24  0,30  67,65  

           

1-15 maj 268000  0,16  0,97  178224  35  8  96,9 2,42  0,22  62,35  

5-20 okt 268000  0,22  0,48  169440  32  7  98,2 1,78  0,21  63,38  

5-25 nov 268000  0,29  1,06  166104  35  0  138,0 2,96  0,29  68,60  

26 nov-
31 dec 

268000  0,26  0,86  162672  31  -7  116,8 3,24  0,30  63,69  

           

1-15 maj 402000  0,16  0,97  178224  35  8  96,9 2,42  0,22  66,94  

5-20 okt 402000  0,22  0,48  169440  32  7  98,2 1,78  0,21  69,78  

5-25 nov 402000  0,29  1,06  166104  35  0  138,0 2,96  0,29  71,18  

26 nov-
31 dec 

402000  0,26  0,86  162672  31  -7  116,8 3,24  0,30  66,57  

 

Vid simuleringen låg reningsgraden  kvar inom rimliga värden både när halva dammen och 75% av 

dammen angavs som tillgänglig volym, så teoretiskt skulle man kunna spara elenergi genom att slå av 

huvuddelen av luftarna i den senare delen av dammen eller reglera varvtalet på de luftare som har 

den funktionen. Några luftare behövs sannolikt för att hålla bioslammet i suspension, men detta kan 

också åstadkommas med omrörare.  Det är också bra att behålla någon extrakapacitet med luftare 

som extra reserv för normala variationer i belastning och sammansättning på avloppet samt vid 

belastningstoppar och stötutsläpp. 
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Figur 12  Teoretisk tillgänglig volym i Korsnäs luftade damm 

7. Karlsborg 
Ett försök att verifiera modellen mot data från dammen vid Karlsborgs bruk gjordes också för att se 

om den nya modellen fortfarande fungerar likadant för olika bruk. Dammen vid Karlsborgs bruk är 

ungefär häften så stor som den vid Korsnäs. Data från Sara Stemmes (Stemme 2011) simulering av 

dammen Karlsborgs bruk användes. Hennes insamlade data lades in i modellen, inklusive 

framräknade avkylningskonstanter och hastighetskonstanter, för att se om reningsgraderna 

överensstämde. Dammen är indelad i tre delar (A, B och C) vilka har beräknats separat. Variabler och 

resultatet återfinns i bilaga 4. Resultatet är mycket gott. Skillnaderna beror antagligen på det nya 

framräknade K2/K1. 
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8. Resultatsammanfattning och slutsatser 
Målet för arbete var att uppdatera och verifiera beräkningsmodellen och att dokumentera dess 

bakgrund och hur den fungerar. I denna rapport har jag visat modellens bakgrund i de två SSVL-

projekten, samt en del av teorin som låg till bakgrund för dessa. De gamla användningssätten och 

relevanta standardvärden har detaljerats med information om hur dessa kan användas idag. 

Förändringarna som har gjorts i modellen har gjorts med syfte att göra den mer användarvänlig, 

främst genom att minska de förberedande matematiska stegen och att öka användningen av de 

automatiska funktionerna i moderna kalkylprogram.  

Efter dessa förenklingar har verifikationerna gjorts, både på data från Korsnäs och Karlsborg. Båda 

dessa verifikationer visade att modellen fortfarande fungerar efter förändringarna. En 

känslighetsanalys har utförts, som visade att den ingående vattentemperaturen, koncentrationen 

organiskt material och hastighetskonstanten är de viktigaste variablerna för modellens exakthet. 

8.1. Förslag till vidare arbete 
Vid examensarbetets start diskuterades möjligheterna att skriva om modellen för användning på 

andra typer av biologisk rening, såsom aktivslamanläggningar. Detta bedömdes dock ta för lång tid 

men det skulle öka modellens användbarhet. När modellen skapades bedömdes det att det inte 

fanns tillräckligt mycket data på aktivslamanläggningar men under de mellanliggande årtiondena har 

datamängden svällt otroligt snabbt, främst på grund av de många nya anläggningar som har byggts. 

Med dagens kunskaper borde det vara möjligt. 

Möjligheterna att använda COD och TOC diskuterades också och förtjänar att undersökas. Återigen 

handlar det om datamängd då man behöver ta fram analys- och mätvärden för en mängd parametrar 

vid många tillfällen och för att kunna fastslå ett samband. Undersökningen skulle även bli bättre om 

dessa togs vid olika punkter i dammen. Det kommer kräva samarbete med ägare vid olika 

anläggningar för att ge tillgång till flera olika dammar och i idealfallet tillgång till ett laboratorium för 

alla analyser (av samma typ) för att minska den statistiska osäkerheten. Vidare bör effekterna av 

eventuellt returslam undersökas då beräkningsmodellen inte tar hänsyn till detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Arbetsbeskrivning 
Beskrivning av arbetsgång i beräkningsmodell för luftade dammar 

Viktigt: De blå kolumnerna är data som ska fyllas i av användaren. Du får ändra i dessa eller radera 

innehållet på eget bevåg. Rör inte den gula raden då detta är en mall som kan användas för att 

återskapa formlerna om de i beräkningsområdet förstörs, till exempel av ett referensfel. Om du vet 

ett värde, så som uppehållstiden Un eller närsaltfaktorn Fnp så kan du ersätta motsvarande formel i 

uträkningsområdet. Spara i sådana fall en kopia först så originalet överlever. 

1: Börja med att fylla i grundläggande data (volym, djup, effektivitet, beräkningssteg, 

stagnationstemperatur samt temperaturfaktor) för dammen du räknar på. Dessa är de längst till 

vänster i kalkylbladet LD, under rubriken ”Basdata”. Förklaringar för dem finns på nästa sida av denna 

beskrivning. Effektiviteten Ue/Un ligger vanligen runt 75%, antalet beräkningssteg n är normalt 2 och 

temperaturfaktorn är antingen 1,12 eller 1,07. Stagnationstemperaturen bör vara 35-37°C om din 

ingångstemperatur ligger nära 40°C för att simulera en avkylning med reduktion i början av dammen. 

Vid högre temperaturer kan du sätta en högre stagnationstemperatur men minska volymen och 

ingångstemperaturen för att simulera en avkylningsdamm utan reduktion. 

2: Fyll i övriga indata under rubriken ”Indata” i samma kalkylblad (Hastighetskonstant, 

avkylningsfaktor, flöde, temperaturer och närsalter) för den mätserie du vill testa. Idealt bör 

medelvärden över två till tre uppehållstider användas. Fyll i hastighetskonstanten Ks,mv och 

avkylningskonstanten Ft om du känner till dessa, se annars steg 4 och 5. Fyll i så många rader av data 

du vill ha och kopiera ner uträkningarna så långt det behövs (markera och dra ner). Detta låter dig se 

hur variation av data ger olika resultat. 

3: Den beräknade BOD-reduktionen finns i de nästa tre kolumnerna: E1, E2 och Etot. Dessa mäts i 

procent och är oberoende av koncentrationen uppgiven i kolumnen BOD in då denna endast 

påverkar närsaltfaktorn Fnp. 

4: Om du inte känner till hastighetskonstanten Ks,mv och/eller avkylningsfaktorn Ft så kan deras två 

respektive kalkylbladblad användas för att beräkna dem. Ft krävs för att räkna ut Ks,mv, så den måste 

räknas ut först. Uträkningarna använder data från dessa om du har lämnat tomt i en av de cellerna på 

huvudbladet. Detta kan dock göras på individuell basis; en rad kan dra data från antingen bladet Ft, 

bladet Ks,mv, båda eller ingen oberoende av kringliggande celler. 

5: För att räkna ut Ft och/eller Ks,mv lämnar du respektive cell på huvudbladet tom och byter till blad 

”Ft” eller blad ”Ks,mv”. Här fyller du i de data du vill använda för uträkningarna. De celler som lämnas 

tomma använder data från huvudbladet. Detta gäller inte de fetstilta kolumnerna (kolumn Tw2 i blad 

Ft samt kolumn E1 i blad Ks,mv). De är mätvärden som krävs för uträkningarna. Tw2 är temperaturen i 

flödet ut ur dammen och E1 är reningsgraden för en mätserie med liknande förutsättningar som den 

du använder eller en uppskattning av reningsgraden om du inte har mätvärden. 

Om man bara är intresserad av att beräkna avkylningen eller hastighetskonstanten är dessa blad 

särskilt praktiska. Du kan även räkna ut Ft och/eller Ks,mv iterativt genom att sätta in värden tills din 

framräknade Etot matchar ett känt värde. 
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Faktorer: Basdata 

Volymen: Volymen av dammen i kubikmeter. Om stora delar inte luftas skall den använda volymen 

anges. Övrig volymsineffektivitet hanteras av effektivitetsfaktorn Ue/Un. 

Dn: Det verkliga djupet i meter. Dammens djup utan slam. I de fall där detta varierar kraftigt får 

denna ändras mellan beräkningssteg eller så används medel. 

Ue/Un: Volymseffektiviteten, hur mycket av dammen som faktiskt används och luftas. Empiriska data 

säger att denna normalt närmar sig 75-80%. OBS om den verkliga uppehållstiden uppmätts, använd 

den siffran och sätt effektiviteten till 1. 

n: Antal beräkningssteg. Av erfarenhet fungerar två steg bäst, särskilt för långsmala dammar, men för 

mindre och rundare dammar fungerar ett steg bra. Fler än två steg fungerar, men 

hastighetskonstanten kommer inte att gälla på grund av att värden för K2/K1 inte finns framtaget för 

sådana uträkningar. 

Tmax: Stagnationstemperaturen, normalt 35-40°C. Används för att anpassa hastighetskonstanten till 

verkligheten. Den matematiska formeln för hastighetskonstanten ökar kraftigt vid 38°C och över. 

Detta sker inte i verkligheten då mikroorganismerna börjar dö vid temperaturer över 40°C. 

Φ: Temperaturfaktorn. Empiriska data i litterära källor visar att denna är 1,12 vid kvävefixering och 

1,07 utan kvävefixering (till exempel vid kvävedosering). 

Indata 

Ks,mv: Sapromathastighetskonstanten, i enheten d-1 baserades tidigare på laboratorieförsök på 

BOD28. För den här modellen kan man även beräkna Ks ur reningsgraden vid givna förhållanden. 

Varierar, men ligger rimligen mellan 0,05 och 0,5. 

Ft: Avkylningsfaktorn i meter per dag. Denna beror av temperaturen på vattnet och skummängden på 

ytan och beräknas ur en uppmätt temperatur vid utflödet. Räknar ut hur mycket vattnet svalnar över 

ett steg. Kan teoretiskt ligga från -6 till 6 m/d, men negativa värden är ovanliga på fungerande 

dammar och värden över 1,5 m/d dyker sällan upp. 

Flöde: Det totala inflödet i kubikmeter per dag. 

Ti: Temperaturen vid inflödet. Medelvärde över minst en dag 

Ta: Lufttemperaturen vid dammen. Medelvärde över minst en dag 

BOD in, N in och P in: Koncentrationer in i dammen. Används för att beräkna närsaltfaktorn Fnp, och 

reningsgraden Etot baseras inte på något annat sätt på det BOD-värde som skrivs här. 

Utdata 

E1, E2, Etot: Reningsgraden i steg 1 respektive 2 samt totala reningen. Redovisas i %. 
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Effektiva värden 

Un: Nominell total uppehållstid. Om uppehållstiden har mätts på plats ersätts formeln i den här rutan 

med det uppmätta och effektiviteten Ue/Un sätts till 1. 

U/n: Nominell uppehållstid per steg. 

D: Det luftade djupet. Hur mycket av dammens djup som faktiskt används för rening. 

Tw1/Tw2: Den effektiva vattentemperaturen i respektive steg. Teoretiskt antas dessa vara vid utloppet 

av steget. 

Tw1/Tw2 korr: Om vattentemperaturen beräknas till ett värde högre än Tmax korrigeras det här. 

Hastighetsdata 

Fnp: Närsaltsfaktorn. Räknas fram ur förhållandet mellan BOD och halten kväve och fosfor i vattnet. 

Kan variera mellan 0,1 och 10, men värden över 3 bör undersökas. 

K20: Hastighetskonstanten vid 20°C. 

Kt1/Kt2: Hastighetskonstanten för respektive steg vid den beräknade vattentemperaturen. 

K2/K1: Anpassar hastighetskonstanten till den lägre reningen i det andra reningssteget om ett sådant 

finns. Beräknas ur en ekvation anpassad till en empirisk kurva. Ligger mellan 0 och 1, där ett lägre 

värde betyder högre reningsgrad i första steget. 

Check och differens: Använder samma kurva som K2/K1 för att beräkna samma värde baserat på den 

framräknade totala reningsgraden. Använd denna för att kolla om beräkningarna har gått rätt. 

Erfarenhetsvärden 

Ks,mv 

 Fiberskiveproduktion  ca 0,17 

 Mekanisk massa  0,20-0,26 

 Sulfatmassa   0,20-0,25 

 Sulfitmassa   0,25-0,39 

 Renseri   ca 0,25 

 Totalavlopp, normalvärde  0,25 

Ue/Un 

 Normalvärde   0,75 

 Mycket slam, lite omrörning  0,6 

 Lite slam, väl omrört  0,8 
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Bilaga 2: Designbeskrivning 
Modellen gör beräkningarna i en strikt ordning.  

Först räknas den effektiva uppehållstiden ut, totalt och per steg. Det luftade djupet räknas också ut. 

Dessa tre baserar sig på effektiviteten (ett inmatat erfarenhetsvärde), ett värde som visar hur mycket 

av volymen som luftas och används för rening. 

Därefter kollas avkylningsfaktorn Ft. Antingen så har användaren skrivit in ett eget värde eller så 

används det som räknats ut på bladet för beräkning av avkylningsfaktorn. Avkylningsfaktorn påverkar 

vattentemperaturen och visar hur mycket vattnet kyls ner över ett beräkningssteg. Nu räknas 

vattentemperaturen för steg 1 och 2 ut. Dessa korrigeras sedan med Tmax, som justerar det faktum 

att hastighetskonstanten inte följer verkligheten vid vattentemperaturer över 38°C.  

I nästa steg beräknas närsaltfaktorn, Fnp,  följt av K20, hastighetskonstanten vid 20°C. Denna 

beräknas antingen med ett angivet Ks,mv , hastighetskonstanten, eller ett värde som likt Ft kan 

beräknas på ett annat blad. Använd bladet för beräkning av hastighetskonstant. Ks,mv är 

sapromathastighetskonstanten som representerar lutningen på kurvan i ett teoretiskt BOD28-test för 

vattnet som ska renas. 

K20 används sedan för att beräkna Kt1 och Kt2, hastighetskonstanterna för de båda 

beräkningsstegen. Kt2 använder även K2/K1, ett värde som används för att ta hänsyn till den lägre 

reningsgraden i steg 2. Detta är ett värde ur en empiriskt framtagen kurva och ekvationen har 

anpassats till kurvan. Hastighetskonstanterna läggs sedan in i beräkningarna för respektive 

reningsgrad, E1 och E2, som sedan vägs samman till Etot. I E2 ingår även termen *(n-1) som ser till 

att E2 inte beräknas om antalet steg satts till 1. 

Bladen för Ft och Ks,mv gör delar av beräkningarna baklänges. Ft beräknas genom att köra 

vattentemperatursberäkningarna för två steg baklänges. Ks,mv beräknas genom att köra 

reningsgradsberäkningarna för två steg baklänges. 

Beräkningarna är baserade på en gammal mall som använts länge på ÅF. Jag har dock gjort några 

förändringar från originalet till den nya revisionen. 

Nya kolumner för volym, flöde,BOD in, N in och P in  har lagts till. På detta sätt kan närsaltfaktorn 

och uppehållstiden beräknas i modellen. Tidigare räknade man ut detta först (ofta i en separat 

datafil)och matade in som indata. 

Hanteringen av K2/K1 har förenklats från tidigare avläsning i kurvorna för första och andra steget 

genom att ta fram ekvationerna för respektive kurva och lägga in i beräkningsmodellen i kolumnen 

K2/K1. 

Sedan gjordes en uppstädning som resulterade i att även om kolumnerna inte ligger i 

uträkningsordning (vilket de gjorde tidigare) så finns det nu en tydlig uppdelning mellan indata och 

beräkningar. 

Därefter tillkom extrabladen Ft och Ks,mv. Tidigare gjordes de uträkningarna iterativt direkt i 

programmet eller så användes uppskattade värden. Ekvationen för Ft är baserad på lösningsformeln 

för andragradsekvationer, ibland känd som pq-formeln. Genom att skriva om uträkningarna för Tw1 

och Tw2 fick jag fram en andragradsekvation för Ft som fick den lösningen. Normalt får man två 
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rötter, men då Ft inte kan vara negativt så ignorerar vi den ena. Ks,mv tas fram på ett liknande sätt 

med värdet för Etot. 

Sista tillägget var en del logikformler för att ge användaren fler möjligheter. Dessa består av 

funktionen OM med argumentet ÄRTOM, vilket praktiskt betyder att om en bestämd cell är tom så 

hämtas värdet från en annan cell. Detta gav tyvärr mindre överskådliga formler men de förklaras i 

kommentarer i rubrikerna i kalkylbladet. 
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Bilaga 3 Tabeller för resultatet av undersökning av temperaturfaktorns 

förändring 
Mellan Ti=30°C, Ta=10°C  

Ks,mv 1,12 1,07 Skillnad %-
enheter 

Skillnad 
% 

0,07 44,71  35,80  8,91 19,92 

0,08 50,06  40,85  9,21 18,40 

0,09 54,51  45,20  9,30 17,07 

0,1 58,25  48,99  9,26 15,90 

0,11 61,44  52,30  9,14 14,87 

0,12 64,20  55,23  8,96 13,96 

0,13 66,59  57,84  8,76 13,15 

0,14 68,70  60,16  8,53 12,42 

0,15 70,56  62,26  8,30 11,77 

0,16 72,21  64,14  8,07 11,17 

0,17 73,70  65,86  7,84 10,63 

0,18 75,03  67,42  7,61 10,14 

0,19 76,24  68,85  7,39 9,69 

0,2 77,34  70,17  7,17 9,28 

0,21 78,34  71,37  6,97 8,89 

0,22 79,26  72,49  6,77 8,54 

0,23 80,11  73,53  6,58 8,21 

0,24 80,89  74,49  6,40 7,91 

0,25 81,61  75,38  6,23 7,63 

0,26 82,28  76,22  6,06 7,36 

0,27 82,90  77,00  5,90 7,12 

0,28 83,48  77,73  5,75 6,89 

0,29 84,02  78,42  5,60 6,67 

0,3 84,53  79,07  5,47 6,47 

0,31 85,01  79,68  5,33 6,27 

0,32 85,46  80,25  5,21 6,09 

0,33 85,88  80,80  5,08 5,92 

0,34 86,28  81,32  4,97 5,76 

0,35 86,66  81,80  4,86 5,60 

0,36 87,02  82,27  4,75 5,46 

0,37 87,36  82,71  4,65 5,32 

0,38 87,68  83,13  4,55 5,19 

0,39 87,98  83,53  4,45 5,06 

0,4 88,28  83,91  4,36 4,94 

0,41 88,55  84,28  4,27 4,83 

0,42 88,82  84,63  4,19 4,72 

0,43 89,07  84,96  4,11 4,61 

0,44 89,31  85,28  4,03 4,51 

0,45 89,54  85,59  3,95 4,42 

0,46 89,76  85,88  3,88 4,32 

0,47 89,98  86,17  3,81 4,23 
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Låg Ti=25°C, Ta=5°C  

Ks,mv 1,12 1,07 Skillnad %-
enheter 

Skillnad 
% 

0,07 31,06 28,25 2,81 9,04 

0,08 35,79 32,75 3,04 8,49 

0,09 39,95 36,76 3,20 8,00 

0,1 43,64 40,34 3,30 7,56 

0,11 46,91 43,55 3,36 7,16 

0,12 49,85 46,46 3,39 6,80 

0,13 52,48 49,09 3,39 6,46 

0,14 54,87 51,49 3,38 6,16 

0,15 57,04 53,68 3,36 5,88 

0,16 59,01 55,69 3,32 5,63 

0,17 60,82 57,54 3,28 5,39 

0,18 62,48 59,25 3,23 5,17 

0,19 64,01 60,83 3,18 4,97 

0,2 65,42 62,30 3,13 4,78 

0,21 66,73 63,66 3,07 4,61 

0,22 67,95 64,93 3,02 4,44 

0,23 69,08 66,12 2,96 4,29 

0,24 70,14 67,23 2,91 4,15 

0,25 71,13 68,27 2,85 4,01 

0,26 72,05 69,26 2,80 3,88 

0,27 72,93 70,18 2,75 3,77 

0,28 73,74 71,05 2,69 3,65 

0,29 74,52 71,87 2,64 3,55 

0,3 75,24 72,65 2,59 3,45 

0,31 75,93 73,39 2,54 3,35 

0,32 76,59 74,09 2,50 3,26 

0,33 77,20 74,75 2,45 3,17 

0,34 77,79 75,38 2,41 3,09 

0,35 78,35 75,99 2,36 3,02 

0,36 78,88 76,56 2,32 2,94 

0,37 79,38 77,11 2,28 2,87 

0,38 79,87 77,63 2,24 2,80 

0,39 80,33 78,13 2,20 2,74 

0,4 80,77 78,61 2,16 2,68 

0,41 81,19 79,06 2,13 2,62 

0,42 81,59 79,50 2,09 2,56 

0,43 81,98 79,92 2,06 2,51 

0,44 82,35 80,33 2,02 2,46 

0,45 82,71 80,72 1,99 2,41 

0,46 83,05 81,09 1,96 2,36 

0,47 83,38 81,45 1,93 2,31 
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Hög Ti=35°C, Ta=20°C  

Ks,mv 1,12 1,07 Skillnad %-
enheter 

Skillnad 
% 

0,07 60,83 45,11 15,72 25,84 

0,08 65,84 50,47 15,37 23,34 

0,09 69,74 54,92 14,82 21,25 

0,1 72,86 58,66 14,20 19,48 

0,11 75,40 61,85 13,55 17,97 

0,12 77,52 64,60 12,92 16,67 

0,13 79,30 66,98 12,32 15,54 

0,14 80,83 69,08 11,75 14,54 

0,15 82,15 70,93 11,22 13,66 

0,16 83,30 72,57 10,73 12,88 

0,17 84,31 74,05 10,26 12,17 

0,18 85,21 75,37 9,84 11,54 

0,19 86,01 76,57 9,44 10,97 

0,2 86,73 77,66 9,07 10,45 

0,21 87,38 78,66 8,72 9,98 

0,22 87,97 79,57 8,40 9,55 

0,23 88,50 80,40 8,10 9,15 

0,24 88,99 81,18 7,82 8,78 

0,25 89,44 81,89 7,55 8,44 

0,26 89,86 82,55 7,30 8,13 

0,27 90,24 83,17 7,07 7,84 

0,28 90,60 83,75 6,85 7,56 

0,29 90,93 84,28 6,65 7,31 

0,3 91,24 84,79 6,45 7,07 

0,31 91,53 85,26 6,27 6,85 

0,32 91,80 85,70 6,09 6,64 

0,33 92,05 86,12 5,93 6,44 

0,34 92,29 86,51 5,77 6,26 

0,35 92,51 86,89 5,62 6,08 

0,36 92,72 87,24 5,48 5,91 

0,37 92,92 87,57 5,35 5,76 

0,38 93,11 87,89 5,22 5,61 

0,39 93,29 88,19 5,10 5,46 

0,4 93,46 88,48 4,98 5,33 

0,41 93,62 88,75 4,87 5,20 

0,42 93,78 89,01 4,76 5,08 

0,43 93,92 89,26 4,66 4,96 

0,44 94,06 89,50 4,56 4,85 

0,45 94,19 89,73 4,47 4,74 

0,46 94,32 89,95 4,38 4,64 

0,47 94,44 90,16 4,29 4,54 
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Bilaga 4 Tabeller för Karlsborgs luftade damm 
Variabler vid beräkningar på data från Karlsborg 

ID Månad Volym D n   U e/U n F Ks,mv Ft  Flöde Ti  Ta  BOD in N in P in 

  m³ m   1/d m/d m³/d °C °C kg/d kg/d kg/d 

A1 juli 190253  3,9  1,00  1,12  0,24  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

A1 juli 190253  3,9  0,90  1,12  0,24  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

A1 juli 290574  5,5  1,00  1,12  0,24  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

A1 juli 290574  5,5  0,80  1,12  0,24  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

B1 juli 190253  3,9  0,80  1,12  0,29  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

B1 juli 190253  3,9  1,00  1,12  0,29  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

B1 juli 290574  5,5  0,80  1,12  0,29  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

B1 juli 290574  5,5  0,75  1,12  0,29  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

C1 juli 190253  3,9  0,80  1,12  0,29  0,30  64449 44  20  14846  236  25  

C1 juli 190253  3,9  0,80  1,07  0,29  0,30  64449 44  20  14846  450  75  

A2 sept 190253  3,9  1,00  1,12  0,25  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

A2 sept 190253  3,9  0,90  1,12  0,25  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

A2 sept 290574  5,5  1,00  1,12  0,25  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

A2 sept 290574  5,5  0,80  1,12  0,25  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

B2 sept 190253  3,9  0,80  1,12  0,31  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

B2 sept 190253  3,9  1,00  1,12  0,31  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

B2 sept 290574  5,5  0,80  1,12  0,31  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

B2 sept 290574  5,5  0,75  1,12  0,31  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

C2 sept 190253  3,9  0,80  1,12  0,31  0,27  64449 38  10  14846  236  25  

C2 sept 190253  3,9  0,80  1,07  0,31  0,27  64449 38  10  14846  450  75  

A3 nov 190253  3,9  1,00  1,12  0,28  0,17  64449 36  5  14846  236  25  

A3 nov 190253  3,9  0,90  1,12  0,28  0,17  64449 36  5  14846  236  25  

A3 nov 290574  5,5  1,00  1,12  0,28  0,17  64449 36  5  14846  236  25  

A3 nov 290574  5,5  0,80  1,12  0,28  0,17  64449 36  5  14846  236  25  

B3 nov 190253  3,9  0,80  1,12  0,34  0,17  64449 36  10  14846  236  25  

B3 nov 190253  3,9  1,00  1,12  0,34  0,17  64449 36  10  14846  236  25  

B3 nov 290574  5,5  0,80  1,12  0,34  0,165 64449 36  10  14846  236  25  

B3 nov 290574  5,5  0,75  1,12  0,34  0,165 64449 36  10  14846  236  25  

C3 nov 190253  3,9  0,80  1,12  0,34  0,165 64449 36  10  14846  236  25  

C3 nov 190253  3,9  0,80  1,07  0,34  0,165 64449 36  10  14846  450  75  
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Resultat av beräkningar på data från Karlsborg 

ID Mån ÅF:s beräknade 
reningsgrad 

Beräknad 
reningsgrad 
modifierad modell 

Differens 

  % % %-enheter 

A1 juli 87,48  87,6  0,2  

A1 juli 86,24  86,5  0,3  

A1 juli 91,51  91,4  -0,1  

A1 juli 89,56  89,0  -0,5  

B1 juli 87,58  87,6  0,0  

B1 juli 89,87  90,2  0,4  

B1 juli 91,58  91,3  -0,3  

B1 juli 91,06  90,7  -0,4  

C1 juli 87,58  87,6  0,0  

C1 juli 90,16  91,3  1,1  

A2 sept 87,12  87,6  0,5  

A2 sept 85,86  86,4  0,5  

A2 sept 91,09  91,2  0,2  

A2 sept 89,06  89,1  0,0  

B2 sept 87,20  87,6  0,4  

B2 sept 89,54  90,2  0,7  

B2 sept 91,14  91,1  0,0  

B2 sept 90,60  90,7  0,1  

C2 sept 87,20  87,6  0,4  

C2 sept 90,21  91,6  1,4  

A3 nov 86,74  87,0  0,2  

A3 nov 85,45  85,7  0,3  

A3 nov 90,79  90,8  0,0  

A3 nov 88,70  88,5  -0,2  

B3 nov 87,28  87,6  0,3  

B3 nov 89,61  90,2  0,6  

B3 nov 91,21  91,1  -0,1  

B3 nov 90,67  90,7  0,0  

C3 nov 87,28  87,6  0,3  

C3 nov 90,53  92,0  1,4  

 

 


