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Förord

Svenskt Vatten har tagit initiativ till ett ”Benchmarkingprojekt” för att möj
liggöra nyckeltalsjämförelse av svenska reningsverk med databasen VASS 
som plattform.

Genom att ha beskrivande nyckeltal för ekonomiska och organisato
riska förhållanden, men även för driftdata såsom flöden, resursförbrukning, 
inkommande och utgående föroreningar för sitt verk får man en möjlighet 
till systematisk jämförelse och erfarenhetsutbyte med andra verk. Jämförel
sen kan sedan användas för att identifiera områden där insatser för förbätt
ringsarbete bör prioriteras. Det primära syftet är således att ge verktyg för 
reningsverkens interna effektiviseringsarbete men nyckeltal kan också vara 
en bra metod för att kommunicera effektivitet och miljönytta till kunder, 
ägare och andra intressenter. Nyckeltalen är också ett verktyg för att följa 
upp och förbättra mätdatakvaliteten.

Benchmarkingprojektet är nära relaterat till ”Energiprojektet” som 
Svenskt Vatten driver med stöd från Energimyndigheten. I Energiprojek
tet har Svenskt Vatten åtagit sig att verka för inbördes jämförelser av ener
girelaterade parametrar för avloppsreningsverk som behandlar över 3 000 
ton BOD/år (i princip reningsverk med drygt 100 000 personekvivalenter 
anslutna).

Energifrågorna har stor betydelse för både ekonomi och miljö. Tidigare 
studier visar att det finns en betydande effektiviseringspotential för många 
svenska avloppsreningsverk. Energijämförelsen kan bidra till att skapa en 
gemensam referensram för branschens synsätt på energieffektiviseringsarbe
tet och synliggöra var potentialen finns.

Jämförelsen med avseende på energirelaterade parametrar skall kunna 
användas för att visa resultat av teknikval och att utbyta erfarenheter, men 
också som ett stöd för det enskilda verkets energieffektiviseringsarbete.

I denna rapport redovisas förslag till nyckeltal för reningsverk, samt resul
tat från inledande testomgångar där sammanlagt 26 stycken reningsverk 
deltagit. Härmed riktas ett stort tack till de reningsverk som engagerat sig i 
det gemensamma arbetet med framtagande av nyckeltal. 

Mats Lundkvist, SWECO, har bidragit med värdefulla synpunkter och 
textförslag till denna rapport inom ramen för sitt engagemang i Energi
projektet.

Liljeholmen i november 2011

Anders Lind
Projektledare 
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Sammanfattning

I rapportens första del ges först en kort översikt av begreppen nyckeltal 
och benchmarking. En arbetsgrupp inom IWA har nyligen föreslagit att 
vid benchmarking bör termerna ”performance assessment” (verksam
hetsbedömning) och ”performance improvement” (verksamhetsförbätt
ring) användas istället för ”metric benchmarking” respektive ”process 
benchmarking”. Därefter diskuteras nyckeltal för reningsverk och vilka data 
som behövs för att beräkna nyckeltal och för att underlätta jämförelsen av 
nyckeltal för reningsverk. Förutom de data som ingår i nyckeltalen finns det 
behov för data som gör det möjligt att justera data för olika förhållanden vid 
verken, data som beskriver processuppbyggnad och andra förhållanden vid 
verken samt data som ger möjlighet till kvalitetskontroll. Nyckeltal föreslås 
indelade i grupperna: belastningsnyckeltal, nyckeltal för vattenbehandling, 
nyckeltal för slambehandling och slamkvalitet, energinyckeltal, nyckeltal för 
kemikalieförbrukning och nyckeltal för driftkostnader. Det föreslås nu inga 
nyckeltal för driftssäkerhet och ej heller för totalkostnader. För nyckeltal 
inom dessa områden krävs ett utvecklingsarbete.

Ett frågeformulär för insamling av data från reningsverk utarbetades och 
har sedan testats på 24 reningsverk som anmält intresse. Anslutningen till 
verken var från ca 5 000 personer upp till ca 700 000 personer. Verken 
hade möjlighet att delta med valfri ambitionsnivå. Nyckeltal har beräknats 
och presenteras som stapeldiagram. Skillnader mellan verk diskuteras och 
försök görs även att justera nyckeltalen för att öka dess jämförbarhet. Det 
konkluderas med att efter en del justeringar av frågeformuläret så bör en 
implementering i VASS nu kunna göras.

En svaghet med energinyckeltalen är att nyckeltal för den totala energi
användningen är att olika energislag slås samman utan hänsyn till energi
slagens kvalitet. Genom att använda exergibegreppet kan de olika energi
slagens värde beaktas. Det föreslås fyra olika exergiindex och det diskuteras 
vad dessa index mäter.

De index som används är kopplade till reningsverkens uppgift att 
behandla avloppsvatten och beaktar endast själva driften av reningsverken. 
Generellt har större reningsverk en lägre specifik driftsexergi än mindre 
reningsverk. Omsättning av organiskt material, som användning av kolkälla 
samt produktion och användning av biogas, har stor betydelse för renings
verkets exergieffektivitet.
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Summary

The first part of the report starts with a short introduction of the concepts 
performance indicators (PI) and benchmarking. A working party within 
IWA has recently proposed to use the concepts of performance assessment 
and performance improvement instead of metric benchmarking and proc
ess benchmarking. PI’s for wastewater treatment plants (WWTP) are then 
discussed together with the need for data to calculate PI’s and the need for 
data to facilitate PI comparisons. In addition to the data necessary for the 
calculation of PI’s it is proposed to collect data for the adjustment of the cal
culated PI’s for differences in the WWTP’s environment, data that describes 
the WWTP process and data for quality checks. The proposed performance 
indicators are grouped in loadingPI’s, wastewater treatment PI’s, sludge 
treatment and sludge quality PI’s, energy PI’s, chemical consumption PI’s, 
personnel PI’s and operation cost PI’s. For the moment no attempts are 
made to propose PI’s for stability of operation and for total costs.

A questionnaire for data collection was developed and 24 WWTP volun
teered for a test round. The WWTP’s had from 5 000 to 700 000 persons 
connected. The WWTP’s could participate at an ambition level of their own 
choice. PI’s have been calculated and are presented as bar diagrams. Differ
ences between plants are discussed and attempts have been made to adjust 
PI’s in order to improve the comparability. It is concluded that data col
lection for calculation of PI’s for individual WWTP’s can be implemented 
in VASS, the Swedish Water and Wastewater Association nationwide data 
base.

Indicators for benchmarking of energy related resource efficiency of 
wastewater treatment plants are proposed. Exergy is used to make different 
flows of energy, e.g. heat and electricity, comparable. 

The flows considered are those related to biological treatment (aerobic 
and anaerobic) of organic matter and nutrients. The indicators consider 
only the operation of the treatment plants and not construction and main
tenance.

The use of external carbon source, production and use of biogas have a 
major influence of the exergy efficiency.
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Introduktion

För alla verksamheter är det viktigt att genom ständig förbättring effektivi
sera verksamheten för att allt bättre uppfylla kundernas och andra intressen
ters förväntningar. För VAverksamheten är detta särskilt angeläget eftersom 
den är ett naturligt monopol. För detta krävs att man identifierar områ
den med potential för förbättring och utvecklar metodik för att följa upp 
verksamheten. Svenskt Vatten har som ett verktyg för förbättringsarbetet 
utvecklat VASSsystemet. VASS är ett webbaserat system där VAverken 
kan rapportera data om sin verksamhet. VASS beräknar sedan nyckeltal och 
ger möjlighet för VAverket att ta ut rapporter över hur den egna verksam
heten utvecklas över tid och till jämförelser av den egna verksamheten med 
andra VAverk som rapporterar i VASS. VAverken kan delta i VASS på 
olika ambitionsnivåer. En beskrivning av VASSsystemet och hur det kan 
användas finns i en SVUrapport (Svensson m.fl. 2011).

VASS har hittills främst använts för att rapportera data om VAverk
samheten på kommunnivå men VASS ger också möjlighet att rapportera 
data på anläggningsnivå. Denna möjlighet har använts för att kartlägga VA
verkens energianvändning i Energiundersökningen 2005 och 2008 och för 
att kartlägga VAverkens biogasproduktion i BiogasVASS som genomförs 
årligen sedan 2008.

För att utvärdera vattenverk och avloppsreningsverk är data rapporterade 
på kommunnivå av begränsad användbarhet, eftersom det t.ex. kan finnas 
flera anläggningar i en kommun medan en annan kommun kanske bara 
har en anläggning. Data om vatten och avloppsreningsverk behöver därför 
rapporteras på anläggningsnivå för att meningsfulla jämförelser skall kunna 
göras. Svenskt Vattens Avloppskommitté har därför framfört att man önskar 
att data om avloppsreningsverk skall kunna rapporteras på anläggningsnivå 
och att nyckeltal för avloppsreningsverk bör utarbetas. Ett förslag till vilka 
data som skall insamlas och vilka nyckeltal som skall beräknas har därför 
utarbetats och förslaget har testats genom medverkan från 24 reningsverk av 
olika storlek. Förslaget till datainsamling och nyckeltal samt testet utgör första 
delen av denna rapport.

Energifrågor blir allt viktigare för VAverken. En svaghet i redovisningen 
av energianvändning och energiutvinning är att energiformerna har olika 
kvalitet. En kWh elektricitet har ett större värde än en kWh värme i form av 
varmvatten. Det är därför önskvärt att kunna komplettera nyckeltalen för 
energianvändning och energiutvinning. Genom att använda exergibegrep
pet tar man hänsyn till energiformernas olika värde. 

Användning av nyckeltal för t.ex. kostnader och energianvändning är väl 
etablerat internationellt. Exergibegreppet har hittills främst använts inom 
den akademiska värden. Inom ramen för projektet ”Nyckeltal för renings
verk – verktyg för effektivare resursanvändning” har ett delprojekt varit att 
utveckla exerginyckeltal anpassade till avloppsreningsverk. Andra delen av 
denna rapport ger en introduktion till exergibegreppet, ger förslag till exergi
index för avloppsreningsverk och visar tillämpning av exergiindex på de renings
verk som deltagit i testomgången. 
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Del 1 

Förslag till, och test av,  
nyckeltal för avloppsreningsverk
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1 Nyckeltal och benchmarking

Nyckeltal och benchmarking är begrepp som används alltmer för vatten
tjänster. En god introduktion till området finns i en SVUrapport av Stahre 
m.fl.(2007). 

I litteraturen används ofta begreppen ”metric benchmarking” och ”pro
cess benchmarking”, där metric benchmarking är den direkta jämförelsen 
mellan verksamheter med nyckeltal och process benchmarking är jämförel
ser av arbetsformer, arbetsrutiner m.m. mellan verksamheter där jämförel
serna också kan ske gentemot motsvarande arbetsprocesser i en helt annan 
bransch. För en närmare beskrivning se Stahre m.fl. (2007).

Begreppen metric benchmarking och speciellt process benchmarking är 
inte entydiga och det råder därför en icke obetydlig begreppsförvirring. En 
arbetsgrupp inom International Water Association (IWA) har i en nyligen 
utgiven skrift (IWA 2011) föreslagit att i stället använda begreppen ”perfor
mance assessment” respektive ”performance improvement”, figur 11.

Figur 1-1  Benchmarkingens struktur enligt IWA. Cabrera m.fl. (2011)

På svenska skulle detta kunna översättas med verksamhetsbedömning res
pektive verksamhetsförbättring. Verksamhetsbedömningen och verksam
hetsförbättringen utgör tillsammans benchmarkingprocessen. För verksam
hetsbedömningen är nyckeltal (performance indicators) ett viktigt verktyg. 
Benchmarking kan ske på olika nivåer. IWAskriften anger nivåerna som 
utility, function, process och task. ”Utility” motvarar VAverk, ”function” 
kan vara vattendistribution, vattenrening, avloppsvatttenavledning eller 
avloppsvattenrening, process kan vara t.ex biologisk avloppsvattenrening 
och task – uppgift något än mer detaljerat. 

Vad vill man då värdera och förbättra. Stahre m.fl. (2007) visar en figur 
med tre axlar; kostnad, långsiktighet och kvalitet, service och miljö. I de 
tyska anvisningarna (DWA 2008) för benchmarking anges huvudmålen för 
verksamheten som säkerhet, kvalitet, kundservice, uthållighet och ekonomi. 
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2 Nyckeltal för avloppsreningsverk

Svenskt Vatten har utvecklat VASSsystemet i syfte att ge medlemmarna 
möjlighet att följa sin verksamhet och kunna jämföra sin verksamhet med 
andras med hjälp av nyckeltal. VASS är väl utvecklat på kommunal nivå. 
VASS har även använts på anläggningsnivå för Energiundersökningen och 
för BiogasVASS. Ambitionen är nu att utveckla systemet så att det blir möj
ligt att göra breda jämförelser av driften vid avloppsreningsverk. 

En första etapp i detta arbete var en SVUrapport ”Benchmarking och 
nyckeltal vid reningsverk” (Balmér 2010). I denna rapport ges en översikt av 
användningen av nyckeltal och benchmarking internationellt. Olika former 
av nyckeltal har under de senaste 15 åren börjat användas i många länder. 
Nyckeltalen används främst på VAverksnivå och nyckeltalen är i första hand 
relaterade till kostnader och i många fall även till energianvändning. I flera 
länder tar man också fram nyckeltal på anläggningsnivå. Dessa nyckeltal är 
i allmänhet sekretessbelagda och delges bara deltagarna. Ett undantag här 
är Österrike (ÖVAW 2010) där nyckeltalen på anläggningsnivå presenteras 
med medianvärden och spridningar. Thaler (2010) har nyligen sammanfat
tat pågående arbete i Mellaneuropa. 

Om man anknyter till figur 11 så är det funktionen avloppsrening och 
processerna inom denna funktion där ambitionen är att utveckla nyckeltal 
för svenska reningsverk. Kundservice ligger på nivån VAverk och funktio
nen avloppsvattenrening kommer kunderna i liten direktkontakt med. För 
funktionen avloppsrening finns det således behov för nyckeltal för säkerhet, 
kvalitet, uthållighetlångsiktighet och ekonomi.

För säkerhet är det i denna första omgång inte gjorts några försök att 
skapa nyckeltal. För kvalitet föreslås nyckeltal för reningsverkets funktion 
vad avser avloppsvattenrening och för kvaliteten på slam. Det finns andra 
aspekter på kvalitetsbegreppet som inte beaktats i denna första omgång som 
t.ex. nivån på anläggningsövervakning, dokumentation och anläggningar
nas tillstånd (väl underhållna – nedgångna). För uthållighet – långsiktighet 
föreslås nyckeltal för resursförbrukning och resurshushållning och för eko
nomi föreslås nyckeltal för driftskostnader. Nyckeltal för kapitalkostnader 
och för totalkostnader är ett svårt område då det påverkas av faktorer som 
ledningen för verksamheten inte kan påverka, åtminstone inte på kort sikt 
och några nyckeltal föreslås inte nu. 

2.1  Databehov 

Data behövs för att kunna beräkna nyckeltal. Därtill kan det behövas data 
för att göra nyckeltalen mer jämförbara och data som ger möjlighet till att 
bedöma datas kvalitet.

2.1.1  Data för nyckeltalsberäkning

Nyckeltal är förhållandet mellan storheter. I täljaren finns vanligen en för
brukning eller en kostnad. I nämnaren finns en belastning, t.ex antal per
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sonekvivalenter, antal m3 behandlat avloppsvatten eller antal m3 debiterat 
spillvatten. Nyckeltal kan också vara en prestation relativt en resursanvänd
ning t.ex. överfört syre per kWh eller producerad biogas relativt tillförd 
mängd COD.

2.1.2  Data för justering av nyckeltal

För att göra nyckeltalen så jämförbara som möjligt kan de behöva juste
ras för lokala förhållanden. Vid en del reningsverk mottar man väsentliga 
mängder brunnsslam eller slam från andra reningsverk medan andra verk 
saknar sådan extrabelastning. En del verk har självfall in till verket eller bara 
någon meters lyfthöjd för inloppspumparna medan andra verk kan ha lyft
höjder på inloppspumparna på tiotals meter och kanske även mellanpum
par och utloppspumpar. Detta behöver man ta hänsyn till om nyckeltal för 
elenergianvändning skall bli rättvisande. En annan faktor som påverkar 
elenergianvändningen är om man har kväveavskiljning eller ej vid verket.

Reningsverket är ofta ett kostnadsställe i den ekonomiska redovisningen. 
En del personer som är knutna till kostnadsstället kan ha uppgifter utanför 
själva reningsverket, de kan t.ex. sköta pumpstationer ute på lednings nätet. 
I mindre kommuner kan viss personal delas mellan olika anläggningar. Vid 
en del verk kan man ha personal för uppströmsarbetet och information 
knutna till verket medan vid andra verk sådan personal saknas eller finns 
centralt. Vid större verk kan det finnas personal som arbetar med FoU som 
inte är direkt kopplad till driften. Vid större verk kan det också finnas per
sonal som arbetar med planering och genomförande av investeringar medan 
detta vid andra verk sköts av konsulter. Det behövs därför ett antal frågor 
som klargör sådana förhållanden.

2.1.3  Data för kvalitetskontroll

De data som samlas in bör kvalitetskontrolleras. Detta kan ske genom att 
specifika belastningar och slamkvantiteter jämförs med normalvärden. 
Beräkning av förhållandet mellan olika parametrar i inkommande avlopps
vatten kan också ge indikationer på onormala förhållanden. Ett värdefullt 
verktyg är massbalanser. Fosfor är ett konservativt ämne vid avloppsvatten
rening. Fosfor in skall därför vara lika med fosfor ut + fosfor i slam. Kväve 
och COD är inte konservativa, när enbart vatten och slamfaserna betrak
tas, då de kan denitrifieras respektive oxideras och då överföras till luft. 
Differenserna, dvs denitrifierat kväve respektive oxiderad COD kan ändock 
vara värdefulla vid kvalitetsbedömningen.

2.1.4  Kontextdata

Verklig benchmarking baseras på ett nära samarbete mellan personal vid de 
verk som deltar i benchmarkingen så att hänsyn kan tas till olika förhållan
den vid verken. Att bara jämföra nyckeltal är således inte benchmarking. Vid 
många verk kan man anta att det saknas resurser för att delta i benchmarking
aktiviteter. Likväl kommer nyckeltal att jämföras. Det är då bra om nyckel
talen justeras genom att hänsyn tas till de faktorer som nämnts ovan under 
rubriken ”Data för justering av nyckeltal”. Andra olikheter mellan verken 
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kan identifieras om data för processuppbyggnad, total bassängvolym, andel 
kombinerat nät m.m. samlas in och sammanställs.

En grundläggande tanke i VASS är att man skall kunna delta på olika 
ambitionsnivåer. Det bör vara enkelt att delta på basnivån. I uppgiftsformu
läret i bilaga 1 är det totalt 46 uppgifter som behöver lämnas på basnivån. 
Av dessa uppgifter finns en dryg tredjedel redan sammanställda i verkets 
miljörapport och därtill kräver ett antal frågor endast enkla JA/NEJ svar. 
Att delta på basnivån är således föga betungande. I tabell 21 finns en sam
manställning av de typer data som samlades in i försöksomgången. En full
ständig förteckning av alla frågorna finns i bilaga 1.

 
Tabell 2-1 Antal data som samlas in på basnivån resp. totalt antal data

Basnivå Totalt antal data
Kontextdata 9 49

Belastningsdata 14 21

Data om kval på utg.vatten 5 10

Slamkvalitetsdata 4 25

Energidata 5 38

Kemikalieförbrukningsdata 0 30 1

Personaldata 6 15

Ekonomidata 3 37

Total 46 225

1 En fråga för varje kemikalie på marknaden

VASSsystemet är flexibelt så det finns möjlighet att delta med valfri ambi
tionsnivå utöver basnivån. Önskar man exempelvis ha möjlighet jämföra 
energinyckeltal så måste man givetvis svara på frågorna under rubriken 
”Energianvändning och energiutvinning” – är man inte intresserad av dessa 
nyckeltal behöver man inte besvara dessa frågor. 

2.2  Nyckeltal

2.2.1  Basenheter vid nyckeltalskonstruktion

Nyckeltal är vanligen ett mått på en prestation, en resursförbrukning eller 
en kostnad. För att nyckeltal skall vara jämförbara behöver de relateras till 
en bas. Basen är ofta debiterat antal m3 dricksvatten (vilket vanligen är 
lika med antalet m3 spillvatten), m3 behandlat avloppsvatten eller antalet 
anslutna personer eller personekvivalenter. Tiden över vilken ett nyckeltal 
beräknas är vanligen ett kalenderår.

Vilken bas som skall användas har diskuterats i SVUrapport 201010. 
För många nyckeltal är anslutna personer den kanske mest relevanta basen. 
För reningsverk där belastningen från anslutna personer är helt domine
rande är detta oproblematiskt. Vid en del verk kan emellertid belastningen 
från anslutna industrier vara avsevärd. För anslutna industrier med väsentlig 
belastning sker ofta provtagning och analys så att den industriella belast
ningen kan beräknas. Man kan då räkna om industribelastningen till mot
svarande antal fysiska personer, s.k. personekvivalenter.

I en del kommuner kan ut eller inpendling vara betydande. Det inne
bär att belastningen på avloppsreningsverket kan vara större eller mindre 
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än antalet anslutna fysiska personer. För de verk där det finns uppgifter 
om pendling har det antagits att pendlaren har en närvaro i reningsver
kets verksamhetsområde på 75 %. I kommuner med stort antal fritidshus 
anslutna till det kommunala nätet kan det periodvis bli stor extra belast
ning på reningsverket. På årsbasis blir belastningen liten. Det har antagits 
att fritidsboende vistas i reningsverkets verksamhetsområde 10 % av tiden. 
Dessa korrigeringar har för de deltagande verken i provomgången varit av 
liten betydelse.

Vid många reningsverk tar man förutom avloppsvatten även emot slam 
från slamavskiljare (brunnsslam) och avloppsvatten från slutna tankar från 
enskild bebyggelse. Avloppsvattnet från slutna tankar går normalt till vat
tenbehandlingen medan brunnsslammet i en del fall går till vattenbehand
lingen, i andra till slambehandlingen. 

Vid många kommuner tar det centrala verket emot slam från mindre 
reningsverk. Sådant slam är normalt oavvattnat råslam. Slam från externa 
verk tillförs normalt slambehandlingen. Vid ett verk kan således antalet per
sonekvivalenter som belastar vattenbehandlingen och slambehandlingen 
vara olika. Vid beräkningen av belastningen på ett reningsverk kan det där
för finnas skäl för att även ta hänsyn till belastningen från slutna tankar, 
brunnsslam och slam från externa reningsverk. Belastningen, omräknad 
till personekvivalenter, kan då bli olika på vattenbehandlingen och slambe
handlingen.

Det finns inom ”reningsverksvärlden” olika uppfattningar om vad som är 
lämplig enhet för belastning vid beräkning av nyckeltal. I rapporten används 
två mått på belastning. Det ena måttet är ”personekvivalenter 1” som är kor
rigerat antal anslutna fysiska personer med tillägg för industribelastning där 
industribelastning som kg BOD

7
/år dividerat med 25,5 kg/pe, år ger anta

let personekvivalenter. Det andra måttet är m3 debiterat avlopp. Detta har 
satts lika med debiterad vattenförbrukning. Detta mått är intressant då det 
är direkt kopplat till taxan som ofta uttrycks i kr /m3 debiterat vatten. (Vid 
reningsverk där det finns industrier med egen vattentäkt eller där väsentliga 
mängder av köpt vatten finns i produkten kan detta mått bli missvisande). 
Det är ej heller ovanligt att ange nyckeltal per m3 behandlat avloppsvatten. 
Detta mått har den fördelen att det är ett mätetal driftpersonalen är väl 
förtrogen med. Å andra sidan har måttet svagheter, då behandlad mängd 
vatten vid samma verk kan variera avsevärt från år till år och då tillskottsvat
tenmängder kan variera mycket mellan verk och då resursförbrukning och 
driftkostnader har svag koppling till tillrinningen jämfört med kopplingen 
till massbelastningen. 

Förutom belastningsmåtten ovan har vid testomgången flera andra 
belastningsmått beräknats. De mått som beräknats är:
• Antal anslutna fysiska personer
• Korrigerat antal anslutna fysiska personer
• Personekvivalent 1 – korrigerat antal anslutna personer + industribelast

ning omräknat till personekvivalenter
• Personekvivalent 2 – inkommande BODmängd i kg per år dividerat 

med 25,5 kg/pe, år
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• Personekvivalent vattenbehandling – personekvivalenter 1 med tillägg 
för material tillfört vattenbehandling

• Personekvivalent slambehandling – personekvivalenter vattenbehandling 
med tillägg för material tillfört slambehandlingen

• Antal m3 debiterat spillvatten
• Tillrinning till avloppsreningsverket i m3 

I rapporttexten avser personekvivalent, om inget annat anges, personekvi
valent 1. Med personer avses korrigerat antal anslutna fysiska personer. Hur 
de olika måtten beräknats framgår av bilaga 2. I bilaga 3 finns omräknings
faktorer för varje verk som kan användas om man vill räkna om ett nyckeltal 
till en annan bas.

2.2.2  Val av nyckeltal

Nyckeltal är ofta riktade till ledningen för VAverket och tyngdpunkten lig
ger ofta på att beskriva reningsverkets prestanda relativt de krav som finns 
ställda. Nyckeltal, som har syftet att vara verktyg för effektivare och mer 
resurssnål drift, bör så långt möjligt, vara anpassade till storheter som de 
driftansvariga har möjlighet att påverka. Om möjligt bör nyckeltal uttryckas 
i icke monetära enheter. Detta underlättar jämförelser över tid då effekter av 
inflation undgås. Likaså underlättas jämförelser med andra länder. I tabell 
22 på nästa sida finns ett förslag till nyckeltal indelat i olika kategorier. De 
enskilda nyckeltalen diskuteras i större detalj i samband med presentationen 
av resultaten från testomgången.
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Tabell 2-2 Föreslagna nyckeltal för avloppsreningsverk

Belastningsnyckeltal Specifik belastning som kg/pe,år för BOD, COD, TOC, P and N

Nyckeltal för vattenbehandlling Procentuell avskiljning av BOD,COD, TOC, P, N och OCP 1

Utsläppt mängd som kg/pe,år av BOD, COD, P, N och OCP

Nyckeltal för slambehandling och slamkvalitet Slamproduktion som kg TS/pe, år
Slamkvalitet som mg kontaminant/ansluten fysisk person, år

Energinyckeltal Köpt energi som kWh/pe, år
Såld energi som kWh/pe, år
Nettoenergianvändning som kWh/pe, år
Total el-energianvändning som kWh/pe, år
El-energi användning för luftning som kWh/pe, år
El-energianvändning för luftning som kWh/kg syrebehov
Övrig el-energianvändning i det biologiska steget som kWh/pe, år
Biogasproduktion som kWh/pe, år
Biogasproduktion som kWh/kg COD tillfört reningsverket
Biogasproduktion som kWh/kg COD tillfört rötkammarna

Kemikalieförbrukningsnyckeltal Förbrukning av fällningskemikalier som mol metall/pe, år
Förbrukning av fällningskemikalier som mol metall/mol P
Förbrukning av polymerer för avvattning som kg/pe, år
Förbrukning av polymerer för avvattning som kg/ton TS
Förbrukning av kolkälla för denitrifikation som kg COD/pe, år 
Förbrukning av kolkälla för denitrifikation som kg COD per kg N denitrifierat

Personalnyckeltal Total personal som antal per 1 000 anslutna pe
Personal för drift och underhåll som antal per 1 000 anslutna pe

Ekonominyckeltal Totala kostnader per m3 debiterat dricksvatten
Totala kostnader som kr/pe, år
Brutto- och nettodriftkostnader som kr per m3 debiterat dricksvatten
Brutto- och nettodriftkostnader som kr/pe, år
Brutto- och nettodriftkostnader som kr per kg avskiljd OCP 
Justerad brutto- och nettodriftkostnad som kr/pe, år
Kostnad för kärnverksamheten som kr/pe, år
Kostnader för total personal, driftspersonal, externa tjänster ex. lab tjänster 
och slamdisponering, externa lab tjänster, slamdisponering, el-energi, värme, 
fällningskemikalier, kolkälla, polymerer, reservdelar och andra förbrukningsvaror, 
administratva och centrala kostnader allt som kr/pe, år 

1 Betr. OCP se avsnitt 3.4.2 och bilaga 2
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3 Test av datainsamling och nyckeltal

3.1 Första testomgången

Svenskt Vatten vidtalade några större reningsverk att delta i en första testom
gång med nyckeltal för reningsverk. Ett antal nyckeltal utvecklades i samråd 
med företrädare för dessa verk. En datainsamling genomfördes 2009 med 
deltagande av fem stora verk. Nyckeltal beräknades och diskuterades med 
deltagarna. Erfarenheterna var huvudsakligast positiva. Innan ett system 
för datainsamling från enskilda verk implementeras i VASS ville projekt
ledningen dra nytta av erfarenheterna från den första testomgången och 
genomföra ett bredare test.

3.2  Deltagande verk och deras uppbyggnad

I provomgången har totalt 24 reningsverk deltagit. Det är god spridning i 
storlek mellan verken; sju har mer än 100 000 personekvivalenter anslutna, 
8 har mellan 20 000 och 100 000 anslutna och nio 9 har mellan 6 000 och 
20 000 anslutna. Verken har haft möjlighet att delta med valfri ambitions
nivå; det är framförallt i avsnitten om energi, personal och kostnader som 
flera verk bara deltagit med begränsat uppgiftslämnande.

Det stora flertalet av verken är uppbyggda med förbehandling, försedi
mentering och biologisk behandling med aktivt slam. Fosforavskiljningen 
sker på de allra flesta verken med för eller simultanfällning. Två verk har 
efterfällning och tre verk har biologisk fosforavskiljning, s.k BioP. Några 
verk har efterbehandling med sandfilter eller med dammar eller våtmarker. 
Slambehandling består vid flertalet verk av förtjockning, rötning och meka
nisk avvattning med centrifug. Rötning saknas vid 7 verk. 

I tabell 31 finns de verk som deltagit i provomgången förtecknade. För 
att spara plats i tabeller och figurer har varje verk getts ett nummer. Verket 
med det största antalet anslutna personekvivalenter har fått nummer 1 och 
verket med lägst antal anslutna har nummer 24. 

En sammanfattning av verkens uppbyggnad finns också i tabell 31. Upp
byggnaden är den som var aktuell 2009. Några verk har sedan dess gjort 
processförändringar. I tabellen finns också angivet i procent hur stor del av 
verkets BODbelastning som utgörs av industriellt avloppsvatten. Extern
belastning i tabellen avser belastning med slam från externa reningsverk, 
brunnsslam och slutna tankar samt organiskt material av olika ursprung 
som levererats för rötning vid verket. 
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Tabell 3-1 Några bakgrundsdata om de reningsverk som lämnat underlag för nyckeltal.

Verk
nr

Antal 
anslutna 

pe

Industri-
belastning

%

Extern
belastning 2

% Försed.
Biologisk 
behandl. P-avskiljn. N-avskiljn.

Efter - 
behandling Rötning

1 687 391 6 4 Ja AS+BB Kem Ja Ja

2 533 613 17 1 Ja AS Bio-P 1 Ja Filter Ja

3 300 000 3 Ja AS+BB+MBBR Kem Ja Ja

4 166 120 4 9 Ja AS Kem Ja Ja

5 136 217 20 20 Ja AS Kem Nej Ja

6 124 412 126 2 Ja AS Kem Ja Ja

7 104 694 51 11 Ja AS Bio-P Ja Damm Ja

8 94 654 12 3 Ja AS Kem Ja Damm Ja

9 79 500 1 Ja AS Bio-P Nej Ja

10 68 751 12 34 Ja AS Kem Ja Ja

11 63 195 12 Ja AS Kem Ja Ja

12 48 698 17 9 Nej AS Bio-P Ja Filter Nej

13 33 715 20 9 Ja AS Kem Ja Ja

14 26 442 23 9 Ja AS Bio-P Ja Filter Ja

15 21 497 458 3 Ja AS+BB Kem Nej Filter Ja

16 19 000 11 Ja AS Kem Ja Filter Ja

17 14 980 7 16 Ja AS Kem Nej Nej

18 13 643 135 5 Ja AS Kem Nej Filter Nej

19 11 462 73 3 Ja AS+BB Kem Nej Nej

20 9 153 35 0 Nej AS Kem Ja Nej

21 7 300 8 Ja AS Kem Nej Nej

22 7 000 8 Ja AS Kem Nej Ja

23 6 674 21 Ja AS Kem Nej Ja

24 4 640 0 Nej AS Kem Nej Nej

AS = aktivtslam.  BB = biobädd.  MBBR = biofilmreaktor med rörligt bärarmaterial
1 BioP tillämpas i ca hälften av verkets linjer. 
2 COD i brunnsslam, avloppsvatten från slutna tankar och externt organiskt mtrl, beräknat enligt 

bilaga 2, relativt COD i inkommande vatten.

3.3  Kvalitetsgranskning och balanser

I insamlade data har det funnits en del uppenbara fel. Dessa har korrige
rats efter kontakt med uppgiftslämnaren. Fel som härrör från mätare och 
analyser är svårare att identifiera. De bedömningar som gjorts har varit dels 
rimligheten i specifika belastningar (se nedan) samt balansberäkningar för 
fosfor och TSmängder in till och ut från avvattnare. Balansberäkningar 
har även gjort för kväve för att fastlägga nitrifierad och denitrifierad mängd 
kväve. CODbalanser omfattande tillförd COD och bortförd COD med 
vatten, slam och gas har även gjorts.

Fosfor är ett konservativt ämne och ingående och utgående mängder skall 
därför vara desamma. Balanserna redovisas i figur 31. I balanserna har ingå
ende mängd korrigerats med uppgivna eller uppskattade mängder fosfor i 
brunnsslam och i slam från externa reningsverk. Hänsyn har ej tagits till 
annat externt material med mindre än att data för fosfor rapporterats. Av 
figuren framgår att för de flesta verk är det mindre fosfor ut än in. En hypo
tes här är att uppslutningen vid analys av slamprover är ofullständig och att 
fosforkoncentrationerna i slam därför är för låga. Vid några verk är utgående 
mängd större än ingående. För några av dessa verk finns misstanke om att 
inkommande mängd fosfor är för låg p.g.a. felaktig flödesmätning. 
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Figur 3-1 Fosforbalanser i kg per personekvivalent och år för de deltagande verken. För varje verk är första blå  
stapeln fosfor in, andra röda stapeln fosfor i utgående vatten, tredje stapeln gröna fosfor i slam och  
fjärde lila stapeln differensen mellan fosfor in till och ut från verket.

Kväve avskiljs vid reningsverk dels genom assimilering i slam dels genom 
nitrifikationdenitrifikation. I figur 32 visas hur kvävet fördelas efter 
behandling vid verket. Denitrifikationen är beräknad som avskiljt kväve 
minus kväve i slam. Ett antal verk har inte uppgivit nitratkväve i utgående 
vatten och då blir beräkningsmässigt nitrifikationen lika stor som denitrifi
kationen.
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Figur 3-2 Fördelning av utgående kväve från de 24 verken i procent. Den understa,blå stapeln är kväve i slam, den 
ovanförliggande röda stapeln kväve i utgående vatten och den översta, gröna stapeln är denitrifierat 
kväve.

Anledningen till att verk 5 har negativ denitrifiering beror på att summan av 
kväve i utgående vatten och slam är större än kväve i inkommande vatten. 
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En förklaring härtill kan vara att verket mottar stor mängd externt organiskt 
material med delvis okänt kväveinnehåll. 

Det organiska materialet som kommer till reningsverket avskiljs som 
slam och när det finns rötning omvandlas en del av det organiska materialet 
i slammet till biogas och slutligen finns en liten del av det organiska mate
rialet i utgående vatten. Differensen mellan ingående och utgående COD 
är den COD som brutits ned till CO

2
 vid den biologiska behandlingen. För 

att upprätta en COD balans måste antaganden göras om COD i brunns
slam, i externt tillfört slam, i externt tillfört organiskt material och i vid 
reningsverket avskiljt slam. Därtill vet vi att gasmätare ofta inte är kalibre
rade. Det är således många osäkerheter i COD balanserna. I figur 33 finns 
balanser för de deltagande verken. För de verk som mottar externt organiskt 
material har data från BiogasVASS använts.

Figur 3-3.  Procentuell fördelning av COD ut från de 24 verken. Den undre blå stapeln anger COD i biogas, den  
ovanförliggande röda stapeln COD i slam, den gröna stapeln däröver COD i utgående vatten och den 
översta lila stapeln är differensen gentemot inkommande COD och är således den COD som oxiderats  
i vattenbehandlingen.

Spridningen i fördelning är avsevärd. Verk 22 och 23 har ovanligt stor spe
cifik CODbelastning. Med normala värden in skulle den beräknade ned
brytningen blivit lägre. Det skall också påpekas att verk 5, 10, 12 och 14 ej 
mäter COD utan TOC. COD balansen är här beräknad från den relation 
mellan TOC och COD som uppgivits av respektive verk. Verk 15 är spe
ciellt då industribelastningen utgör ca 80 % av det organiska material som 
tillförs verket. 

3.4  Beräkning och diskussion av nyckeltal

3.4.1  Belastningsnyckeltal

Spillvattenmängden till verken (som satts lika med vattenförbrukningen) 
och tillrinningen till verken skiljer avsevärt så som framgår av figur 34. 
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Figur 3-4 Specifik spillvattenvolym och specifik tillrinning vid de 24 verken

Tillskottsvattnet utgör allt mellan 20 och nära 500 % av spillvattnet. De 
extremt låga värdena för verk 15 förklaras av att detta verk har en extremt 
stor industribelastning varför det i detta fall blir missvisande att använda 
personekvivalenter som bas.

I figur 35 är den specifika belastningen på verken redovisad. Anled
ningen till att fysisk person valts för kväve och fosfor är att många indu
striella avloppsvatten ofta innehåller lite fosfor och kväve relativt organiskt 
material jämfört med kommunalt avloppsvatten. Verk 6, där en stor del av 
den industriella belastningen härrör från ett slakteri, utgör ett undantag.
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Figur 3-5 Specifika belastningar vid de deltagande verken. För BOD och COD i kg per personekvivalent och år och 
för fosfor och kväve i kg per person och år.
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Medianvärdet för organiskt material mätt som BOD7 är 24 kg/pe, år och 
som COD 54 kg/pe, år. BODbelastningen är något lägre än den som rap
porterats av Jönsson m.fl (2005) som är 27 kg BOD/p, d medan COD
belastningen ligger högre än Jönssons värde på 49 kg/p,år. Fyra verk (verk 
16, 17, 18 och 24) har väsentligt lägre värden än medianvärdet. Dessa verk 
har låg specifik belastning för såväl organiskt material som för fosfor och 
kväve. En hypotes kan vara att uppmätt inkommande flöde är för lågt. För 
dessa verk är slammängderna normala vilket styrker hypotesen om för lågt 
uppmätt inkommande flöde. För verk 18 är industribelastningen hög men 
den är troligen mindre än angivet (stor skillnad mellan pe1 och pe2). För 
verk 16 och 21 utgör belastningen från brunnsslam och slutna tankar en 
väsentlig del av totalbelastningen

COD och BOD
7
 är bägge mått på organiskt material och kvoten COD/

BOD
7
 borde därför vara konstant för samma typ av avloppsvatten. COD/

BODkvoten skiljer dock väsentligt. Kvoten varierar mellan 1,9 och 3,5 
men sorterar man bort verk med mer än 30 % industribelastning ligger 
kvoten för 11 av 15 verk mellan 2,0 och 2,5 med ett medianvärde på 2,4. 
Jönssons data för COD och BOD data ovan för hushållsspillvatten ger en 
kvot på 1,8. (Jönssons data avser hushållsspillvatten vid den punkt det läm
nar bostaden. Under transport i ledningsnätet sker det en nedbrytning av 
organiskt material. Denna är relativt sätt större för BOD än för COD och 
detta kan vara en förklaring till differensen i COD/BODkvot.) Ett mindre 
antal verk analyserar även TOC. Där är förhållandet TOC/COD 0,25–0,29 
för fem av sju verk (de två andra verken har kvoter under 0,2). Detta tyder 
på att TOC analyserna ger för låga värden då det krävs att avloppsvattnets 
organiska material består av nästan enbart fett för att få så låga TOC/COD
kvoter. (Om fett antas ha bruttoformeln C

57
H

116
0

6
 så blir den beräknade 

TOC/CODkvoten 0,21 medan kolhydrater med bruttoformeln CH
2
O 

har TOC/CODkvoten 0,375)
Medianvärdet för fosfor ligger vid 0,70 kg P/p, år (1,92 g P/p, d) och 

kväve vid 5,2 kg/p, år (14,2 g N/p, d). Jönsson m.fl (2005) anger 0,76 kg 
P/p, år respektive 5,1 kg N/p, år. Att de specifika fosfortalen vid verken är 
lägre än data från Jönsson m.fl. är förväntat då användningen av fosfor i 
tvätt och rengöringsmedel minskat sedan Jönsson m.fl. publicerade sina 
data.

I figur 36 presenteras de specifika belastningstalen relativt Jönssons 
”standardvärden”.

Den slammängd som avskiljs vid reningsverken kan också ses som ett 
mått på belastning. Slammängden återges i figur 37. Slammängden per 
personekvivalent ger inte helt rättvisande jämförelsetal eftersom en del verk 
tar emot mycket externt slam och trekammarbrunnsslam medan andra 
endast behandlar vid avloppsreningen avskiljt slam. Därför har det också 
konstruerats ett personekvivalentslam (se bilaga 2) där det beräknade per
sonekvivalenttalet tar hänsyn till sådan extern belastning.

Schablonvärdena för rötat slam är drygt 20 kg TS/pe, år och ca 50 % mer 
för icke rötat slam. De stora slammängderna vid verk 12, 20, 21 och 24 kan 
förklaras av att dessa verk ej har rötning. Den låga slammängden vid verk 15 
beror troligen på att belastningen på detta verk till 80 % består av lättned
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Figur 3-6 Specifika belastningar vid verken relativt värden för hushållsspillvatten enligt Jönsson m.fl. (2005)
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Figur 3-7 Slammängd vid de 24 verken. Antalet personekvivalenter är i det högra diagrammet  
”slampersonekvivalenter”, se bilaga 2 för definition.
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brytbart bryggeriavloppsvatten. De förhållandevis stora slammängderna vid 
verk 16 och 22 finns det inga omedelbara förklaringar till.

3.4.2  Kvalitetsnyckeltal

Vanligen mäts reningsverkens funktion som koncentrationen av olika para
metrar i utgående vatten. De flesta verken uppfyller ställda koncentrations
krav. För belastningen på recipienten är dock koncentrationen utan intresse; 
här är utsläppt mängd per person och år eller avskiljningsgrad mer relevanta 
mått.

 I figur 38 finns sammanställt avskiljningsgrader för BOD
7
, COD, kväve 

och fosfor. Av figuren framgår att alla verken har 90 % eller högre avskilj
ningsgrad för BOD och, med ett undantag, även för fosfor. Avskiljnings
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graden för COD ligger för flertalet verk omkring 90 %. För kväve varierar 
avskiljningsgraden mycket vilket inte är förvånande då inte alla verk har 
implementerat åtgärder för kväveavskiljning.

Figur 3-8 Avskiljningsgrad för BOD, COD, totalfosfor och totalkväve. Avskiljningsgraden är beräknad från  
inkommande och utgående avloppsvatten utan hänsyn till eventuellt annat material som tillförts  
vatten- eller slambehandling.

I figur 39 är utsläppta mängder per personekvivalent och år sammanställda. 
Av figuren framgår att utsläppta mängder varierar avsevärt mellan verken 
även om avskiljningsgraderna i de flesta fall är höga. Verk 2, 7, 9,12 och 
14 tillämpar BioP och det synes inte föreligga någon skillnad i avskilj
ningsgrad, ej heller i utsläppta mängder, för dessa verk jämfört med verken 
med kemisk fällning. Verk 2, 7, 8, 12, 14, 15, 16 och 18 har sandfilter 
eller damm som slutbehandling dessa verk har med något undantag låga 
utsläppta mängder. En annan faktor som kan påverka utsläppta mängder 
är tillrinningen till verket. I figur 310 är utsläppt mängd COD och fosfor 
plottat mot specifik tillrinning för de verk som inte har någon efterbehand
ling i form av filter eller dammar. Ett positivt samband mellan tillrinning 
och utsläppt mängd synes föreligga.

Reningsverken släpper ut organiskt material och näringsämnena fosfor 
och kväve. Det vore önskvärt att ha ett samlat mätetal för ett avloppsre
ningsverks avskiljningsförmåga. Organiskt material ger upphov till en pri
mär syretäring i recipienten och näringsämnena stimulerar algtillväxt som 
kan ge en sekundär syretäring. OCP står för ”oxygen consumption poten
tial” och är ett försök att mäta den totala potentiella syretäringspotentialen 
när utsläppen av organiskt material, fosfor och kväve vägs samman. Hur 
beräkningen görs framgår av bilaga 2. I figur 311 finns sammanställt data 
för avskiljningsgrad och utsläppt mängd OCP per personekvivalent. De 
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Figur 3-9 Utsläppt mängd BOD, COD, totalfosfor och totalkväve per personekvivalent och år

Figur 3-10 Utsläppta mängder av COD och totalfosfor per personekvivalent vs specifik tillrinning i l/p, d
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Figur 3-11 Avskiljningsgrad och utsläppta mängder per personekvivalent för OCP

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

1 4 8 12 16 20 24

kg OCP/pe, år

1 4 8 12 16 20 24

Avskiljningsgrad OCP, procent

25



verk som har högst utsläpp av OCP är de samma som har högst utsläpp av 
kväve. Detta är inte förvånande då alla verken har god avskiljning av orga
niskt material och fosfor.

Hur stor mängd metaller som tillförs avloppsreningsverket kan vara ett 
mått på hur framgångsrikt uppströmsarbetet bedrivs. Data på metaller i 
inkommande vatten är osäkra bl.a. eftersom koncentrationerna vanligen är 
mycket låga. Då en stor del av metallerna avskiljs och återfinns i slammet 
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Figur 3-12 Metallmängder i slam uttrycket som mg per ansluten person och år.
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kan mängden metall i slam användas som ett approximativt mått på mäng
den metall i inflödet till verket. Vanligen anges metallinnehållet i slam som 
mg/kg TS. Detta mått kan bli missvisande eftersom avloppsreningsverken 
producerar olika mycket slam. Om slammet inte rötas blir TSmängden 
per ansluten ca 50 % högre och om slammet kalkas kan mängderna bli 
mycket stora. Detta problem kan undvikas genom att relatera mängderna 
till anslutna personer eller personekvivalenter eller till debiterad volym. I 
figur 312 har valts att ange per person och år. Några verk mottar icke 
obetydliga mängder brunnsslam och slam från externa verk. För dessa verk 
kan det vara mer relevanta att jämföra metallmängden per personekviva
lent slam (omräkningsfaktorer finns i bilaga 2). Metallmängden per person 
beror inte bara på hur uppströmsarbetet bedrivs. Kombinerat system och 
andelen tillskottsvatten påverkar också tillförda metallmängder.

I figur 313 finns mängder i slam av nonylfenol, PAH och PCB

Figur 3-13 Mängd av nonylfenol, PAH och PCB i slam i mg per personekvivalent och år.

Mängden rens i avloppsreningsverket kan ses som ett mått på hur väl VA
verket har lyckats informera brukarna om att skräp inte skall slängas i avlop
pet. Mängden rens och sand presenteras i figur 314. Data är dock inte 
enkla att tolka; verk har galler och/eller silar, spaltvidden varierar och i en 
del fall hamnar rens och sand i samma container. 
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Figur 3-14 Avskiljd mängd rensgods och sand per personekvivalent och år. Sand mängden för verk 24 på  
14,8 kg/pe, år är borttagen ur figuren för att förbättra läsbarheten.
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3.4.3  Nyckeltal för energianvändning

Reningsverk kräver el och värme för driften. Reningsverken kan också 
utvinna energi i form av biogas. Biogas kan användas för el eller värme
produktion och den kan renas och användas för fordonsdrift. (Värmeen
ergi kan också utvinnas från det renade avloppsvattnet med värmepumpar 
för förbrukning utanför verket i form av fjärrvärme. Detta kräver insats 
av el. Denna värmeproduktion och denna elanvändning har inte ingått i 
denna undersökning.) I figur 315 jämförs verkens sammanlagda energi
användning och energiutvinning. Energianvändningen för inloppspumpar 
och eventuella mellan och utloppspumpar ingår ej. De verk som säljer mer 
energi än de köper kännetecknas av att en stor andel av biogasen går till 
rening och användning som fordonsgas. Genomgående kommer de verk 
som har försäljning av överskottsenergi bäst ut. Man bör här komma ihåg 
att någon värdering av de olika energislagens kvalitet ej gjorts. En sam
manvägning av energislagens kvalitet kan göras genom exergibetraktelser. I 
denna rapports del 2 definieras exergiindex och exergiindex finns beräknade 
för de deltagande verken. 

Figur 3-15  Köpt och såld energi per personekvivalent och år vid de 24 verken. Den första blå stapeln anger den köpta 
energin, den andra röda den sålda energi och den tredje gröna differensen mellan köpt och såld energi.

I figur 316 presenteras verkens elenergianvändning. Energianvändningen 
för inloppspumpar och eventuella mellan och utloppspumpar ingår ej. För 
att öka jämförbarheten mellan verken har som en schablon 3,2 kWh/pe, år 
dragits av för de verk som har sandfiltrering (VSA 2008). 

En faktor som har betydelse för elenergianvändningen är nitrifikation 
och kväveavskiljning. Vilken påverkan detta har på elenergianvändningen 
beror av ett flertal faktorer som nitrifikationsgrad, andel nitrifierat kväve 
som denitrifieras med avloppsvattnet som kolkälla, luftningssystemets 
effektivitet m.m. I figur 317 har data i figur 316 modifierats genom att 
mängden nitrifierat och denitrifierat kväve beräknats och en schablonmäs
sigt beräknad elanvändning för detta subtraherats från data i figur 316. 
För verk med kväveavskiljning har dessutom 5 kWh/pe,år schablonmäs
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sigt subtraherats för elenergianvändning för omrörare i denitrifikationsbas
sänger och för intercirkulationspumpar.

I SVUrapporten ”VAverkens energianvändning 2008” (Lingsten m.fl. 
2011) uppskattas den elanvändningen vid svenska avloppsreningsverk till 
63 kWh/pe, år. Denna siffra inkluderar in och ev. mellan och utlopps
pumpning. Vid de deltagande verken utgjorde sådan pumpning 17 % av de 
totala elenergianvändningen. Om denna procentsats antas gälla också för 
verken i energiundersökningen skulle den genomsnittliga elenergianvänd
ningen för avloppsreningen ligga på ca 52 kWh/pe, år. Flertalet av de verk 
som deltagit i testomgången skulle då ha lägre elenergianvändning än det 
svenska genomsnittet. Om man jämför med Tyskland (Anon 2010) så anges 
där toleransvärdena för elanvändning till 35 kWh/pe, år för anläggningar 
mellan 5 000–10 000 pe, till 30 kWh/pe, år för anläggningar mellan 10 
000–100 000 och till 28 kWh/pe, år för anläggningar över 100 000 pe. I 
dessa värden ingår inloppspumpning. Den verkliga elenergianvändningen 
vid de tyska verken skiljer avsevärt; data från några delstater ligger nära tole

Figur 3-16 El-energianvändning vid de 24 verken. El-användning för inloppspumpar och eventuella mellan- och  
utloppspumpar ingår ej. För de verk som har filtrering har uppskattad energianvändning för denna  
också dragits av.
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Fig 3-17 El-energianvändning vid de 24 verken. Samma data som i figur 3-16 men efter subtraktion av uppskattad 
el-energianvändning för kväveoxidation och för omrörare och pumpar för interncirkulation.
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ransvärdena medan andra delstater redovisar en genomsnittlig elanvänd
ning upp till 50 % över toleransvärdet. 

Elenergi för luftning utgör en stor andel av elbehovet vid verken. Elva 
av de 24 verken i undersökningen har angett elanvändningen för luftning. 
Detta visas i figur 318. I figuren finns också diagram som visar elenergi
användningen per kg beräknat syrebehov. Syrebehovet har beräknats på tre 
sätt. Syrebehov 1 har beräknats med antagande att 25 % av COD i inkom
mande vatten oxideras och att därtill har lagts det stökiometriskt beräknade 
syrebehovet för nitrifikationdenitrifikation. Syrebehov 2 är lika med syre
behov 1 men med tillägg för tillsatt kolkälla vilken antagits brytas ned till 
100 %. Syrebehov 3 har beräknats från en CODbalans (se avsnitt 3.3) med 
tillägg för syrebehovet för nitrifikationdenitrifikation beräknat på samma 
sätt som för syrebehov 1 och 2.

Figur 3-18 El-energianvändning i kWh per personekvivalent samt per kg syrebehov, med syrebehovet beräknat på tre 
sätt, se text.

I Tyskland anges som ett riktvärde för elanvändning per personekvivalent 
16 kWh/pe, år för luftning och då synes elenergianvändningen för luftning 
vid flera av anläggningarna vara anmärkningsvärt låg och ingen anläggning 
mer än möjligen 4 och 10 kan anses ha hög elenergianvändning för luft
ning. 

Effektiviteten i luftningsutrustning brukar anges i överförd syremängd 
per kWh. Värde över 2 kg O

2
 per kWh (eller mindre än 0,5 kg kWh per kg 

överfört syre) under driftbetingelser kan bedömas vara mycket goda.
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3.4.4  Nyckeltal för gasproduktion

Avloppsreningsverk med rötning utvinner betydande energimängder i form 
av biogas. Biogasproduktionen bör vara en funktion av mängd COD till
fört rötkammaren och nedbrytningsgraden i denna. Mängden COD tillfört 
rötkammaren mäts sällan. För verk där inget material tillförs direkt till röt
kammaren kan mängden COD tillfört verket antas vara relaterat till den 
mängd som tillförs rötkammaren. När externt material tillförs verket kan 
man med schabloner beräkna vad detta innebär i CODbelastning. I denna 
rapports avsnitt 3.3 om balanser beräknades hur stor del av tillförd COD 
som oxideras i vattenbehandlingen. Totalt tillförd COD minus oxiderad 
COD och minus COD i utgående vatten är den COD som tillförs rötkam
maren. I figur 319 visas biogasproduktionen per personekvivalent och per 
kg COD som uppskattats tillföras verket och per kg COD som uppskattats 
tillföras rötkammaren.

Figur 3-19 Biogasproduktion per personekvivalent och per kg COD tillfört verket samt per kg COD tillfört  
rötkammaren.

I bearbetningen av BiogasVASS för 2008 var median biogasproduktion 79 
kWh/pe, år. Här ligger flera verk betydligt högre. Medianvärdet är 90 kWh/
pe, år. Flera verk mottar väsentliga mängder organiskt material; verk 3, 5, 
10, 11, 13 och 23 mottar över 10 % COD relativt inkommande COD
mängd). Verk 14, 15 och 16 har väsentligt lägre gasproduktion än övriga 
verk. Vid verk 14 mäts inte all gasproduktion och verk 15 har mycket stor 
belastning med bryggeriavloppsvatten som man kan mistänka till stor del 
bryts ned vid den biologiska behandlingen. Den stora gasproduktionen vid 
verk 22 är svår att förklara. 

Biogasproduktionen per kg COD tillfört verket ger en direkt bild av hur 
stor del av tillförd organisk substans som omvandlas till biogas eftersom 1 
kg COD motsvarar 3,5 kWh. Verk 8 och 9 skulle således omvandla 50 % 
av det organiska materialet till biogas, vilket förefaller mycket. Om man 
antar att CODbelastningen är 56 kg/pe, år för verk som inte mottar externt 
material skulle BiogasVASS värdet på 79 kWh/pe, år motsvara 1,4 kWh/kg 
COD, vilket ligger väl i linje med flertalet data i figur 319.

Biogasproduktionen per kg COD tillfört rötkammaren ger ett mått på 
nedbrytningsgraden vid rötningen. En gasproduktion på 2 kWh/kg COD 
innebär 57 % nedbrytning av COD. Trots att beräkningen av kg COD 
tillfört rötkammaren är behäftat med stora osäkerheter är det intressant att 
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notera att skillnaderna mellan verken är måttliga med undantag av verk 14 
och 16. 

3.4.5  Nyckeltal för förbrukningar

I figur 320 återges förbrukningen av fällningsmedel. En del verk använder 
järnföreningar för utfällning av fosfor, andra använder aluminiumfören
ingar. För att kunna jämföra verken har förbrukningen omräknats till mol 
metall och presenteras som mol metall per personekvivalent. Förbrukningen 
av fällningsmedel borde vara relaterad till mängden fosfor in till reningsver
ket. Förbrukningen har därför också angetts som mol metall per mol fosfor 
in till verket. Vill man istället uttrycka fällningsmedelsförbrukningen som 
g metall får förbrukningen i mol multipliceras med 27 vid användning av 
aluminiumföreningar och med 55,8 vid användning av järnföreningar.

Figur 3-20 Fällningsmedelförbrukning vid de 24 verken i millimol per personekvivalent, i mol per mol fosfor i  
inkommande vatten och i mol per m3 avloppsvatten.

Verk 2, 7, 9, 12 och 14 tillämpar biologisk teknik för fosforavskiljning s.k. 
BioP och det syns tydligt att dessa har lägre förbrukning – verk 14 använ
der inga fällningskemikalier alls. När man jämför förbrukningarna per per
sonekvivalent och per mol fosfor bör man hålla minnet att några verk har 
stor andel industriavloppsvatten och att antalet personekvivalenter är beräk
nat från BOD.

Några verk förstärker fällningen med polymertillsats. Tillsatsen är 0,3–1 
g/m3.

Fem av de verk (1, 3, 10, 11 och 13) som drivs med kväveavskiljning 
tillsätter kolkälla för denitrifikation. Verk 3 och 12 har efterdenitrifikation 
och förbrukar 6,9 resp 17,5 kg COD/pe, år (2,6 resp 7,5 kg COD per kg N 
denitrifierat). Verk 1, 10 och11 har fördenitrifikation och förbrukar 1,0; 7,1 
resp 2,0 kg/COD/pe, år (1,0; 6,5 resp 0,7 kg COD per kg N denitrifierat.

Alla verk utom ett har mekanisk slamavvattning. De flesta verken har 
också mekanisk förtjockning. Vid 22 av verken sker avvattningen med cen
trifuger. Vid verk 8 sker avvattningen med silbandpress. Verk 2 använder 
KemiCondprocessen med satsvis avvattning i en hydraulisk kolvpress. Av 
figur 321 framgår förbrukningen av polymerer för förtjockning och avvatt
ning.
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3.4.6  Personalnyckeltal

I figur 322 visas bemanningen vid reningsverken. I dessa siffror har per
sonal med arbetsuppgifter utanför själva reningsverket (t.ex. för tillsyn av 
pumpstationer på nätet) dragits ifrån. För personal med delade arbets
uppgifter (t.ex. en driftingenjör som delar sin tid mellan vattenverket och 
avloppsreningsverket) belastar reningsverket med en uppskattad del. Perso
nal som arbetar helt eller delvis med investeringsprojekt och med långsiktigt 
utvecklingsarbete är ej heller inräknad. I figuren visas dels all personal, dels 
den personal som är direkt kopplad till driften. Personal som betraktats som 
ej direkt tillhörande driften är laboratoriepersonal, administrativ personal 
samt personal som arbetar med uppströmsarbete och information. Flera 
verk har bara angivit total personal knuten till verket och för dessa finns 
endast en stapel i figur 322.

Figur 3-21 Polymerförbrukning för förtjockning och avvattning angivet som kg per personekvivalent och år och som 
kg per ton slam-TS
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Figur 3-22 Personal vid de 24 verken per 1 000 anslutna personekvivalenter. Den första blå stapeln anger total  
personal och den andra röda personal direkt engagerad i verkets dagliga drift.

Spridningen i personal vid verken är stor. Verk 9 har exceptionellt lite per
sonal jämfört med övriga verk. Det är föga förvånande ett samband mellan 
verkens storlek och personal. Dock kan man konstatera att tämligen små 
verk som verk 17 och 18 har bemanning på jämförbar nivå med de stora 
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verken. En faktor som påverkar bemanningen är omfattningen av externa 
tjänster. Verk 16, 23 och 24 köper mycket externa tjänster relativt andra 
verk. I avsnitt 3.4.7 ”Ekonomiska nyckeltal” finns jämförelser där kostnader 
för egen personal slagits samman med kostnader för externa tjänster.

De verk som angivit sjukfrånvaro anger denna till 0,2 till 2,5 %, ett verk 
avviker med 5,5 %. Flertalet verk har få anställda varför tillfälligheter kan 
påverka siffrorna. De nio verk som angivit övertid uppger siffror på 1–5 %. 
Av de åtta verk som angivit antal utryckningar under icke arbetstid uppger 
ett verk 780 utryckningar, tre verk 100–220 utryckningar och tre verk ca 
50 utryckningar. Ett verk anger 5 utryckningar. Verken med 100 eller fler 
utryckningar är stora.

3.4.7  Ekonomiska nyckeltal

När kostnader skall jämföras är självfallet de totala kostnader som skall 
belastas abonnenterna av intresse. Det är dock svårt att göra meningsfulla 
jämförelser av de totala kostnaderna då kapitalkostnaderna ofta utgör en 
stor del av dessa. Kapitalkostnaderna är svåra att jämföra då investeringar 
gjorts vid olika tidpunkter; vid en del verk kan investeringarna vara gjorda 
nyligen och vid andra kan de redan vara avskrivna och lån kan ha upptagits 
vid olika räntelägen. När nyckeltal för totala kostnader jämförs bör det ske 
med dessa förhållanden i åtanke.

Nio verk har lämnat uppgifter om avskrivningar och nettoräntor. För 
dessa verk har totalkostnaden (driftkostnad – driftintäkter + avskrivningar 
+ räntor) beräknats per pe och per m3 debiterat spillvatten, se figur 323.

Figur 3-23 Totalkostnad för avloppsvattenreningen per personekvivalent och per m3 debiterat spillvatten

Alla deltagande verk har rapporterat sina driftkostnader och 14 verk har 
i större eller mindre grad delat upp dessa på olika kostnadsslag. Många 
verk har också driftintäkter från försäljning av biogas, försäljning av värme, 
mottagning av brunnsslam mm. Kostnaderna presenteras därför dels som 
bruttodriftkostnader som är de samlade driftkostnaderna och dels som net
todriftkostnader som är bruttodriftkostnader minskat med driftintäkterna. 
Rapporterade bruttodriftkostnader och kostnader för inköpt elenergi har 
minskats med den andel av elenergianvändningen som driften av inlopps
pumpar och eventuella mellan och utloppspumpar svarar för.
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I Figur 324 presenteras bruttodriftkostnaderna per personekvivalent och 
per m3 debiterat spillvatten. Debiterat spillvatten är här satt lika med ren
vattenförbrukningen. I figur 325 visas motsvarande nettodriftkostnader. 
Syftet med avloppsreningsverken är att avskilja material som kan skada reci
pienten från avloppsvattnet. Kostnaderna borde därför också relateras till 
denna prestation. Reningsverken avskiljer olika typer av material. Ett samlat 
mått på detta är OCP (se avsnitt 3.4.2). Som ett nyckeltal presenteras därför 
också kostnaden per kg borttaget OCP. 

Figur 3-24  Bruttodriftkostnader vid de 24 verken i kr per personekvivalent och år och i kr per m3 debiterat spillvatten.
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Figur 3-25 Nettodriftkostnader vid de 24 verken i kr per personekvivalent och år, i kr per m3 debiterat spillvatten och i 
kr per kg borttagen OCP.

Det antas allmänt att driftkostnaderna per enhet minskar med ökande stor
lek på verket. I Sverige har Balmér och Mattsson (1993) påvisat ett sådant 
samband och de österrikiska benchmarkingstudierna (AVÖW 2010) visar 
också ett sådant samband. Ett samband kan också anas i detta material men 
det är inte tydligt. Verk 5, 6, 7 och 9 med anslutningar på mellan 80 000 
och 125 000 personekvivalenter verkar väl kunna mäta sig med verken med 
300 000 pe och däröver. Vilket mått som väljs är inte oväsentligt. Verk 
15 exempelvis, som har mycket stor industribelastning, har höga kostnader 
räknat per m3 spillvatten men snarast låga kostnader räknat per person
ekvivalent.

Verken har i olika grad kostnader för arrende, nämnd alternativt styrelse, 
dricksvatten, försäkringar, avgifter till organisationer m.m. i sina uppgivna 
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totala driftkostnader. Även kostnaderna för slamdisponering kan vara starkt 
beroende av lokala förhållanden. Om dessa kostnadsposter dras bort erhålls 
en justerad driftkostnad. Den justerade driftkostnaden som visas i figur 
326 borde vara mer jämförbar.

En del av verken har helt egen personal och ekonomiadministration 
medan andra verk köper sådana tjänster och vid andra sköts den centralt 
utan att kostnaderna debiteras reningsverket. En del verk har laboratorie
tjänster som inte enbart betjänar den direkta driften utan också arbetar med 
uppströms och utvecklingsarbete medan vid andra verk sådana uppgifter 
sköts centralt. Det är därför av intresse att se hur stor del av kostnaderna 
som utgörs av kärnverksamheten d.v.s. den dagliga drift och underhålls
verksamheten. Att få fram en sådan kostnad kräver bl.a. att all arbetstid 
redovisas per kostnadsställe. Det torde vara ett fåtal verk som har så detal
jerad redovisning. I insamlat material har 12 verk förutom att ange den 
totala personalstyrkan också angivit hur den fördelar sig på olika funktioner 
som drift och underhåll, administration, laboratoriearbete etc. Genom att 
sätta antalet personer i sådana funktioner i relation till totalt antal anställda 
och låta denna kvot också ange hur stor del av personalkostnaderna som 
icke utgör kärnverksamhet borde man kunna få fram ett ungefärligt värde 
på personalkostnaderna för kärnverksamheten. I kärnverksamheten ingår 
således kostnader för driftpersonal, externa tjänster, reservdelar och förbruk
ningsmaterial samt energi och kemikaliekostnader. Kostnaden för kärn
verksamheten visas också i figur 326.

Figur 3-26 Justerad nettodriftkostnad per personekvivalent och år samt kostnad för kärnverksamheten per personek-
vivalent och år. 

Energi är en väsentlig kostnadspost vid alla verk. Energikostnaderna består 
av köpt elektrisk energi och värme men flera verk säljer också energi i form 
av biogas eller värme. I figur 327 visas detta. Verk 19 och 23 har rappor
terat elenergikostnader på 81 respektive 120 kr /pe, år. De är uteslutna ur 
figur 327 för att förbättra läsbarheten. Intäkterna för verk 1 och 5 innefat
tar också ersättning för utnyttjande av utgående vatten som värmekälla för 
värmepumpar. 

Elva av de 24 verken har redovisat en fördelning av driftkostnaderna. 
I tabell 31 visas kostnaderna per personekvivalent och år. Flera verk har 
betydande intäkter från försäljning av energi. Därför visas såväl kostnaderna 
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för köpt energi (”Energi brutto”) och energikostnaderna med avdrag av 
intäkterna från försåld energi (”Energi netto”). I försåld energi ingår inte 
ersättning för utnyttjande av energi i utgående avloppsvatten för fjärrvärme 
(aktuellt för verk 1 och 5).

Tabell 3-1 Fördelning av driftkostnader på de viktigaste kostnadsslagen

Verk

Kostnader i kr per personekvivalent och år

Personal
Externa 
tjänster

Resdelar 
förbr.mtrl

Energi 
brutto

Energi 
netto Kemikalier

Slam-
dispon Drift brutto Drift netto

1 77 30 7,7 40 18 12,1 20 227 179

2 55 31 15,7 39 15 16,4 21 206 177

3 57 3 8,3 45 25 30,0 17 181 148

5 51 45 10,3 40 -16 18,3 27,5 1 228 116

6 21 2 28 22 2,4 26 122 109

8 43 6,3 26 304 264

10 40 2 8,7 28 15 28,4 41 229 151

12 39 5 30,8 51 52 1,2 56 225 200

14 36 4 9,2 49 49 8,8 42 151 139

19 82 22 18,4 81 81 20 4,8 256 256

23 189 107 10,9 120 120 57,2 42 611 464

1 Ca 20 % av kostnaderna utgörs av deponiskatt

Kostnadsslagen personal, energi, kemikalier och slamdisponering borde vara 
väl definerade. Kostnadsslagen externa tjänster och reservdelar/förbruk
ningsmaterial är mindre entydiga och här kan praxis för kontering skilja.

3.4.8  Nyckeltal för uthållighet

Att formulera relevanta nyckeltal för ekonomisk uthållighet kräver efter
tanke. Ett grovt mått kan måhända vara att sätta kostnaderna för förbättring 
och förnyelse i relation till avskrivningarna. Det är bara åtta verk som har 
rapporterat både förnyelse och avskrivningar. Kvoten mellan dessa storheter 
varierar från 0,1 till 4. Om ett verk nyligen gjort stora investeringar blir 
avskrivningarna stora medan förnyelsebehovet är litet, medan ett verk där 

Figur 3-27  Kostnader och intäkter för köpt och såld energi i kr per personekvivalent och år för 8 verk som  
rapporterat energikostnader. Första blå stapeln anger kostnaden för köpt el-energi, andra röda  
stapeln för köpt värme, tredje gröna stapeln intäkten (som negativ kostnad) för såld energi och  
fjärde stapeln lila netto energikostnad.
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det är lång tid sedan någon större investering gjordes kan har små avskriv
ningar och ett stort behov för förbättringar. Det kan således finnas bra för
klaringar till den stora spridningen i kvoten mellan förbättringförnyelse 
och avskrivningar. 

Bokfört restvärde per personekvivalent skulle kunna vara ett mått på hur 
förnyelsearbetet varit sett över längre tid. Det förutsätter dock att en stor 
del av förnyelseförbättringsarbetet aktiveras. Praxis för detta skiljer troli
gen. Måttet kompliceras av att investeringarna per capita vanligen minskar 
med storleken på verket och att investeringarna även beror av när i tiden de 
gjorts. Restvärdet för de nio verk som rapporterat varierar mellan ca 400 och 
2 700 kr per ansluten person.

3.5  Inför implementering i VASS

I huvudsak har testomgången fungerat väl och nyckeltal på anläggningsnivå 
borde kunna implementeras i VASS.

Vid den testomgång som beskrivs i denna rapport har inte VASS använts 
för insamling av data. När implementering i VASS skall genomföras bör 
erfarenheter från testomgången tillvaratas. Några iakttagelser redovisas 
nedan.

Det bör skrivas en kort introduktion som beskriver tankarna och struk
turen bakom frågorna. Det kan också vara lämpligt att ange vilka frågor 
man måste besvara för att respektive nyckeltal skall kunna beräknas. Det 
är många nyckeltal som beräknats i försöksomgången. Ju fler nyckeltal som 
skall beräknas desto fler frågor behöver besvaras. Det kan därför vara värt 
att före implementering i VASS begrunda vilka nyckeltal som är av störst 
intresse.

Några frågor har visat sig vara svåra att besvara riktigt. Här kan det behö
vas förenklingar och ytterligare förtydliganden. Frågorna kan kompletteras 
med kontrollfrågor i kvalitetssäkringssyfte. 

Flera frågor i formuläret gäller uppgifter som också lämnas till Svenska 
miljöportalen (SMP). Det behöver klaras ut om dessa uppgifter också skall 
matas in i VASS eller om de skall importeras från SMP. 

Det finns en hel del möjligheter att göra kontrollberäkningar och rimlig
hetsbedömningar av lämnade uppgifter. Detta kräver noggrann granskning 
av data. Det har i testomgången fungerat men redan med 24 deltagande 
verk har detta tagit mycket tid. Med större deltagande behövs någon form 
av automatisk granskning direkt i samband med inmatningen i VASS. 
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1 Om exergi

Nedanstående är hämtat från Wall (1993) om inte annat anges.
Olika energiformer är mer eller mindre omvandlingsbara i varandra. 

Elektrisk energi kan omvandlas till mekanisk energi, som vid drift av elmo
tor, eller till värme. El kan också användas för att driva värmepumpar. 
Värme med hög temperatur kan delvis omvandlas till mekaniskt arbete och 
ger som restprodukt värme vid en lägre temperatur. Värme med lägre tem
peratur kan dock svårligen omvandlas till annat energislag och betraktas 
som lågvärdig. Om värmen har en tillräcklig temperatur kan den användas 
för uppvärmning av exempelvis lokaler. När temperaturen sjunker ner mot 
omgivningstemperaturen blir värmen alltmer svåranvändbar. Värmens kva
litet är alltså beroende av temperaturen på värmen och dess omgivning. Det 
är olika energiformers kvalitet som exergibegreppet hjälper till att förklara.

Exergibegreppet kan definieras som arbete (ordnad rörelse) eller förmåga 
till arbete. Energi däremot definieras som rörelse eller förmåga till rörelse. 
Skillnaden mellan exergi och energi är alltså hur ordnad rörelsen, eller möj
ligheten till rörelse, är. Energi är oförstörbar och kan endast omvandlas, 
analogt är energikonsumtion en omöjlighet. Vid alla energiomvandlingar 
minskar dock exergimängden. Det som ibland omnämns ”energiförbruk
ning” är alltså snarare exergiförbrukning.

Olika energislag har således olika kvalitet. Förhållandet mellan exergi och 
energi kan definieras genom den så kallade exergifaktorn (exergi/energi). 
Exempel på olika energiformer och dess kvalitet ges i tabell 11. Observera 
att tabellen främst illustrerar storleksordningen mellan olika energikvaliteter 
och särskilt för värme bör beräkningar göras för enskilda fall. För värme 
ur en värmereservoar med konstant temperatur (T) beräknas exergifaktorn 
enligt:

E / Q = (T – T
0
) / T 

där T
0
 är omgivningens temperatur (K). 

Detta betyder exempelvis att exergifaktorn för värme med temperaturen 
90° C vid omgivningstemperaturen 0° C är 0,25 och för värme med tem
peraturen 15° C är exergifaktorn vid samma omgivningstemperatur 0,05 
(notera dock att exergifaktorn, kvalitén, hos exempelvis spillvärme sjunker 
vid värmeutvinning allteftersom temperaturen sjunker). 

Tabell 1-1 Olika energiformers kvalitet ( Wall, 1993). 

Kvalitet Energiform Exergifaktor (%)
Extra prima Lägesenergi 1 100

Elektrisk energi 100

Prima Kärnenergi ca 95

Kemisk energi omkring 100

Het ånga ca 60

Fjärrvärme ca 30

Sekunda Spillvärme ca 5

1 Exempelvis högt belägen vattenreservoar
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Skillnaden mellan att använda energi och exergi, vid analys av reningsver
kens resursanvändning, illustreras av figur 11 och 12. Figur 11 visar några 
resursflöden för ett tänkt reningsverk uttryckt som kWh/pe, år och figur 
12 visar respektive flöde som andel av den totala summan för de energi 
respektive exergiflöden som ingår i exemplet. Det tänkta reningsverket har 
ett inkommande flöde på 300 l/pe, d och temperaturen på avloppsvattnet 
är 15° C. Omgivningstemperatur är i exemplet 0° C. Storleksordning på el 
och värme till drift samt biogasproduktion har tagits fram genom att välja 
ut ett antal representativa värden för större svenska reningsverk.

Vid en energianalys, utan beaktande av energikvalitén, är det värmen i 
avloppsvattnet som är det helt dominerande energiflödet. Om kvalitén hos 
olika energiflöden beaktas är det omsättningen av organiskt material som 
dominerar, men det är flera andra flöden som också har signifikant betydelse 
för den totala resursanvändningen. 

Figur 1-1 Några energi- och exergiflöden (kWh/pe, år) för ett tänkt  
reningsverk 
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Figur 1-2 Några energi- och exergiflöden (som % av den totala summan för 
energi- respektive exergiflöde som ingår i exemplet) för ett tänkt 
reningsverk. 
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Genom att använda exergibegreppet tydliggörs vad som är termodynamiskt 
möjligt. Det finns dock en skillnad mellan vad som är praktiskt och eko
nomiskt möjligt med dagens teknik och vad som enligt termodynamiken 
är teoretiskt möjligt. För att även ta hänsyn till vad som (idag) är tekniskt 
möjligt så kan exergiberäkningar kompletteras på något av följande sätt: 

Komplettera exergi med ytterligare en kvalitetsfaktor så att den exergi som 
redovisas är ”tekniskt tillgänglig exergi”. En sådan kvalitetsfaktor baseras då på 
en bedömning av bästa tillgängliga teknik och förändras därmed över tiden. 
Författarna till denna rapport känner inte till något standardiserat sätt att 
göra detta på. Dock vore det principiellt enkelt att komplettera de index 
som presenteras nedan med en sådan kvalitetsfaktor.

Komplettera exergiindex med att räkna ut reningsverkens primärenergian
vändning. Detta är en etablerad metod inom systemanalysen och det finns 
ett standardiserat förfarande för att göra denna typ av beräkningar. Beräk
ningar kräver dock god tillgång på data om hur exempelvis el och kemi
kalier produceras. Utfallet av beräkningarna blir också känsligt för vilken 
”energimix” som användas, exempelvis blir det stor skillnad om beräkning
arna görs för nordisk eller europeisk energimix. Utfallet blir alltså till stor 
del beroende av det som görs utanför reningsverket. 

Mer om exergi och hur det kan användas som verktyg inom VAtekniken 
finns att läsa i VAForsk rapport 200320 (Hanæus et. al., 2003). 
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2 Förutsättningar

Som redovisats ovan har olika energiformer olika kvalitet och för att göra 
dem jämförbara används begreppet exergi. Syftet med att införa exergiindex 
för reningsverk är således att ur energisynpunkt göra effektiviteten i svenska 
avloppsverk inbördes mer jämförbara. Energiindex kan också stimulera en 
utveckling av verksamheten från föroreningsdestruktion till resursutvin
ning. 

Med olika exergiindex blir det möjligt att
• mäta egna exergiförbättringar (eller försämringar) mellan olika år på ett 

verk,
• jämföra olika verks exergieffektivitet inbördes, oavsett storlek och vald 

process, 
• bedöma exergieffektiviteten i planerade åtgärder på ett verk i de fall där 

flera energislag påverkas,
• studera sambandet mellan exergieffektivitet och utsläppsvärden,
• i övrigt få referensvärden som stöd vid arbete med energiledningssystem.

Ett index förutsätter att jämförelsen sker med ett basvärde, en divisor, vilken 
neutraliserar skillnaderna i (naturlig last i form av) inkommande belastning. 
Just detta gör att anläggningar av olika storlek och belastning kan jämföras 
inbördes. Mycket talar för att stora verk ändå får bättre utfall än små och att 
högbelastade får bättre utfall än lågbelastade, men detta avspeglar i så fall 
den verkliga effektivitetsskillnaden.

För att beräkna den totala exergianvändningen ska även den exergi som 
åtgår vid byggandet och rivningen av en anläggning beaktas. Vid framta
gande av de index som presenteras här har bedömningen gjorts att det inte 
är praktiskt genomförbart att väga in dessa aspekter. 

Det finns dock livscykelanalyser som (Malmqvist et. al., 1997) som visar 
att energianvändningen under avloppssystemens driftskede är större än 
under investeringsskedet. 

De index som presenteras är därför begränsade till att avspegla renings
verken i dess renodlade driftskeden. Dock har inte insatsvaror i form av 
reservdelar beaktats. 

43



3 Tekniska överväganden  
och förslag till index

I detta kapitel redovisas fyra exergiindex samt vad dessa omfattar. 

3.1  Referensbas

Exerginettot i ett verk måste relateras till ett referensvärde som bildar divisor 
vid beräkning av exergiindex. Detta referensvärde måste möjliggöra en rätt
vis jämförelse mellan verken samtidigt som det ska vara enkelt att ta fram 
och förstå. 

Här används tre typer av referensvärden. Det första är inkommande exer
giflöde till reningsverket. På så sätt skapas ett index som är dimensionslöst. 
Divisorn har även fördelen att den inte (direkt) påverkas av myndighetsvill
kor, av utsläppshalter eller liknande. Ett verk med tuffa utsläppskrav kan 
antas mindre exergieffektivt än ett verk med mildare krav. Verkets index 
skapar då återkoppling på myndighetsåtgärderna. 

Det andra referensvärdet utgår ifrån hur pass mycket föroreningar som 
reningsverket avskiljer uttryckt i OCPekvivalenter (OCP = Oxygen Con
sumption Potential) och är ett aggregerat mått på hur mycket syreförbru
kande och eutrofierande ämnen som avskiljs i reningsverket. Detta refe
rensvärde är således direkt kopplat till reningsverkens primära uppgift att 
avskilja föroreningar.

Ett tredje referensvärde/divisor är antal anslutna personer alternativt 
antal personekvivalenter (pe) som belastar anläggningen. I det senare fal
let beräknas antalet pe utifrån kvävebelastningen eller BODbelastningen. 
Kvävebelastningen återspeglar antalet personer som faktiskt belastar anlägg
ningen. BODbelastningen anger den organiska belastningen och kan 
påverkas mycket av industrianslutningar. Antalet anslutna personekvivalen
ter är antalet fysiska personer med tillägg för industriell anslutning samt 
korrigering för ut och inpendling (för beräkningar se bilaga 2). 

3.2  Avgränsningar

De index som används är kopplade till reningsverkens uppgift att behandla 
avloppsvatten. Detta betyder exempelvis att reningsverkens möjlighet att 
agera som möjlig leverantör av fjärrvärme (eller fjärrkyla) genom utvinning 
av den termiska energin i renat avloppsvatten inte inkluderas. Däremot 
ingår de energiflöden som är relaterade till användning av rötgas. 

För nästan alla större reningsverk utgör rötning av slam, och därmed 
produktion av rötgas,1 en integrerad del av reningsverkens verksamhet. 
Många reningsverk behandlar även externt organiskt material i sina rötkam
mare (se vidare nedan). Detta innebär att detta material, även om det inte 

1 I denna rapports del 2 används begreppet ”rötgas” för gas som ej renats/uppgraderats. 
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tillförts med inkommande avloppsvatten, kommer att ingå i det material 
som reningsverket har att processa. Detta gör att externt organiskt mate
rial, inklusive den gas som bildas från detta material, föreslås ingå i nedan 
föreslagna index. Ett ytterligare motiv till detta är att mottagandet av sådant 
material kan ses som ett sätt att öka reningsverkets kapacitetsutnyttjande. 

Som redan påpekats ovan avgränsar sig indexen endast till att omfatta 
driftskedet, det vill säga exergi för exempelvis tillverkning av anläggnings
delar omfattas ej av presenterade exergiindex. 

3.3  Exergiutvinning

Som utvunnen exergi räknas sådan exergi som levereras ut till extern använ
dare vid den punkt exergin lämnar avloppsverksamheten. För rötgas som 
levereras externt tas hänsyn till att en insats av el (och eventuell annan 
energi) behövs för att ”uppgradera” den till fordonsgaskvalitet.

Övriga leveranser bedöms på samma sätt, exempelvis gödningsmedel i 
form av slam, kväveföreningar etc.

En del i utvinningen är gödningsmedel i form av slam alternativt kväve 
och fosforföreningar. Detta kan omsättas till exerginytta genom att beräkna 
de alternativa produkternas exergiinnehåll. 

Om slammet används för energiutvinning bör detta beaktas vid framräk
nande av index.

3.4  Förbrukad exergi

Det är i principiell mening relativt enkelt att beräkna den förbrukade exer
gin. Dock krävs en stringent kvalitetsvägning av de olika energislagen (jäm
för tabell 11). Elenergi är relativt enkel att mäta och bör utgöra grun
denhet även här, varefter andra energislags kvalitet relateras till elenergi. 
Lika kvalitet kan prima fossil energi och energi som direkt kan användas till 
fordonsdrift anses ha. Detta gäller exempelvis prima etanol. 

Insatsvaror i form av kemikalier kan antingen bedömas utifrån dess exer
giinnehåll vid leverans till reningsverket eller utifrån den exergi som åtgått 
under framställningsskedet. Den förstnämnda metoden används eftersom 
systemavgränsningen då blir densamma som för övriga energiflöden (el, gas 
etc.) till och från reningsverket. För information om total energianvänd
ning, och miljöeffekter, vid användning av fällningskemikalier hänvisas till 
livscykelanalyser (t.ex. Almemark et al., 2003). 

 Produkter som i sig själva är direkta energiprodukter, exempelvis prima 
etanol, bedöms utifrån sitt exergiinnehåll vid leverans. Insatsvarornas exergi
innehåll bedöms kvalitetsmässigt vara lika med elenergi.

Energivärden, och uppgifter om energislag (energikvalitet), kan hämtas 
från tillverkare eller egna bedömningar. En del värden finns redan samman
ställda (Szargut et al. 1988, Hellström 1998). 

Även om en fullständig bild eftersträvas är det av praktiska skäl nödvän
digt att exkludera faktorer som oftast är av mindre betydelse. Detta kan 
vara exempelvis persontransporter i verksamheten och exergiförbrukning 
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för kontor som inte är förlagda vid det aktuella verket. En faktor som dock 
generellt kan förväntas ha viss betydelse är exergi för transporter till och från 
reningsverket samt övrig exergi som åtgår vid eventuell extern slambehand
lingen. Frågan är dock om det ur datainsamlingssynpunkt praktiskt går att 
hantera dessa poster på ett bra sätt. 

Det är knappast acceptabelt att inte nå sina verksamhetsmål även om 
exergivärdena blir goda. I normalfallet gäller dock att svenska reningsverk 
drivs för att (minst) klara angivna villkor och det är knappast meningsfullt 
att göra en särskild analys av detta. Dock bör det beaktas att olika renings
verk har olika krav, och därmed också, olika reningseffekt. Detta återspeglas 
genom att koppla exergianvändning till reningseffekt i ett av de index som 
redovisas. 

3.5  Hur bedöma externt material?

Det är vanligt förekommande att externt material rötas vid verken. Detta 
kan bestå i
• Slam som transporterats från annan avloppsanläggning, där det avskiljts
• Fett från fettavskiljare hos VAabonnent
• Externt substrat som mottagits från källor utan naturlig koppling till VA

systemet

Om man utgår från att verkets effektivitet är vad som ska mätas bör man 
inkludera det externa materialets exergiinnehåll när det mottas. Ytterligare 
utvunnen exergi liksom den ytterligare exergiförbrukningen i processen 
ingår naturligen.

Att industri, och speciellt då livsmedelsindustri, finns ansluten på nätet 
kan skapa störningar i inbördes jämförelser. Detta gäller särskilt för mindre 
reningsverk, där belastningen från livsmedelsindustrier kan vara domine
rande.

3.6  Använda index

Fyra stycken exergiindex redovisas:
• Ex

eff
 som mäter utnyttjandegraden av den tillförda exergin för hela 

reningsverket inklusive hantering av gasen. I princip går systemgränsen 
vid ”staketet”.

• Ex
ARV

 som mäter utnyttjandegraden av den tillförda exergin för själva 
vatten och slambehandlingsprocessen, det vill säga avgränsningen görs 
vid produktion av rötgas och slam (samt eventuella andra produkter från 
slamhanteringen),

• Ex
OCP

 som mäter exergiförbrukningen i förhållande till verkets renings
effekt (mätt som OCPreduktion),

• Ex
p
 mäter nettoexergiförbrukningen i förhållande till antalet anslutna.

Förutom ovanstående index är det även intressanta att beakta tillförd spe
cifik exergi för att driva vatten och slambehandlingsprocessen, det vill säga 
hur mycket el, värme, kemikalier med mera som erfordras per ansluten pe.
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Indexens formler:

Ex
eff

 = Ex
ut
 / (Ex

sub
 + Ex

drift
)

Ex
ARV

 = Ex
ut_brutto

 / (Ex
sub

 + Ex
drift

)

Ex
OCP

 = (Ex
sub

 + Ex
drift

 – Ex
ut
) / (OCP

red
)

Ex
p
 = (Ex

sub
 + Ex

drift
 – Ex

ut
) / antal anslutna

Ex
ut
 är den exergi som levereras ut från reningsverket, exempelvis i form av 

externt levererad gas, producerad el och värme från gas, gödningsmedel etc 
(dvs exergivärdet hos den växtnäringskälla som ersätts). Exergiinnehållet i 
det organiska materialet i slammet inkluderas om det används för ener
giåtervinning eller ersätter material som annars skulle kunna användas för 
energiutvinning.

Ex
sub

 är tillförsel av substrat i inkommande avloppsvatten samt det sub
strat som för övrigt tillförs reningsverket inklusive rötkammare. För externa 
substrat beräknas exergiinnehållet utifrån mängden organiskt material 
omräknat till COD. För inkommande avloppsvatten görs beräkningen uti
från mängd COD och kväve (exergivärdet av fosfor kan försummas). 

Ex
drift

 är den exergi som tillförs i form av el, fällningskemikalier, kolkälla 
till denitrifikation, mm. För fjärrvärme, som har en lägre energikvalitet än 
övriga energislag, används en omräkningsfaktor på 0,3 om de lokala förhål
landena inte föranleder annat (jämför tabell11). 

Ex
ut_brutto

 är den exergi som levereras från vatten och slambehandlings
processen i form av rötgas och gödningsmedel etc (dvs exergivärdet hos den 
växtnäringskälla som ersätts). Exergiinnehållet i det organiska materialet 
i slammet inkluderas om det används för energiåtervinning eller ersätter 
material som annars skulle kunna användas för energiutvinning.

OCP
red

 är den mängd föroreningar, det vill säga COD, kväve och fosfor 
omräknat till OCPekvivalenter, som avskiljs. Följande samband används 
(efter koncept presenterat av Ödegaard, 1995):

1 g NH
4
N = 18 g COD 

1 g NO
3
N = 14 g COD

1 g P = 100 g COD

För att kunna jämföra exergiprestanda med avskiljningsprestanda kan exer
gieffektiviteten jämföras med reduktionen med avseende på OCP (%). Föl
jande formel användas:

OCP
red%

 =100 · (OCP
in
 – OCP

ut
) / OCP

in

Korrelationsdiagram mellan Exeff och OCPred% ger en förenklad, men 
samlad bild, av miljönytta och resursanvändning. 

En mer detaljerad redovisning av hur beräkningarna genomförts samt 
vilka värden som använts framgår av bilaga 4.
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3.7  Kommentarer till val av index

Motiv för att använda index Ex
eff

 och Ex
ARV

 är:
• Index beaktar samtliga exergiflöden till och från reningsverket under 

driftsskedet.
• Index visar ”verklig” verkningsgrad genom att den relaterar nyttiggjord 

exergi till den totala insatsen. Värdet varierar mellan 0 och 100 %, vilket 
anses vara en fördel eftersom ”verkningsgrad” över 100 % kan vara svåra 
att förstå.

• Ett högre värde erhålls normalt om mer externt material tillförs anlägg
ningen för att producera gas, det vill säga indexet ”belönar” anläggningar 
som ökar graden av kapacitetsutnyttjande.

För index Ex
eff

 gäller även att det även beaktar hur gasen nyttjas. För Ex
eff

 
erhålls ett högre värde om gasen används till exempelvis kombinderad el 
och värmeproduktion jämfört med enbart värmeproduktion. Exeff påverkas 
även om det förekommer fackling (varvid ett lägre värde erhålls).

Motiv för att använda index ”Ex
OCP

” är:
• Redovisar den faktiska nettoförbrukningen av exergi i förhållande till 

”miljönyttan” (OCPreduktion). 
• Exergieffektiva reningsverk med lägre reningseffekt får ett lägre värde 

(jämför Ex
eff

) jämfört med exergieffektiva reningseffekt med hög reduk
tion. 

• Värdet kan aldrig bli negativt.

Begränsning hos index ”Ex
OCP

”:
• Eftersom anläggningar som omsätter mycket organiskt material som 

regel får hög exergiförbrukning bör ”Ex
OCP

” kompletteras med en analys 
av Ex

eff
 och OCP

red%

Även ett femte exergiindex övervägs beräknat på kvoten Ex
ut

/ Ex
drift

. Ett 
sådant index skulle visa exerginyttan av att verket finns jämfört med att de 
inkommande strömmarna går vidare obehandlade. Ett index > 1 visar att 
anläggningen ger en nettonytta exergimässigt med avseende på den energi 
som köps och säljs.

3.8  Om systemgränser

Systemgränsen är vald så att användning av gas i gasmotor/turbin och/eller 
gaspanna för reningsverkets behov ses som en del av reningsverket (Figur 
31). Dock passerar såväl producerad el och värme (som nyttiggörs) sys
temgränsen. Detta val av systemgräns gör att högre värde på Ex

eff
 erhålls 

för reningsverk som använder gasen för eget behov jämfört med renings
verk som inte nyttiggör gas på något sätt. Reningsverk som levererar gas för 
extern användning får tillgodoräkna sig exergiinnehållet i gasen, men med 
korrektion för att den behöver uppgraderas till fordonsgaskvalitet för att 
kunna nyttjas. Då exergiinnehåll i gas är högre än exergi i producerad värme 
och el från gasmotor får reningsverk med extern leverans av gas ett högre 
värde på Ex

eff
. 
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Med ovan angivna systemgräns får själva gasanvändningen stor betydelse 
för reningsverkets exergieffektivitet. Om indexet istället ska återspegla exer
gieffektiviteten i själva avlopps och slambehandlingen dras systemgränsen 
vid rötgasproduktionen (se ljusgrön ruta i fig 31). 

Figur 3-1 Systemavgränsning för beräkning av exergiindex.
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4  Index för svenska reningsverk

Fem större verk har lämnat data för 2008 och 24 reningsverk av varierande 
storlek har lämnat data för 2009. Tre av de 24 verk som lämnade data för 
2009 lämnade data även för 2008. Antalet anslutna personer för de 26 verk 
som lämnade data för 2008 och/eller 2009 var drygt 3,4 miljoner. 

Antal anslutna och exergiindex för respektive reningsverk redovisas i 
tabell 41.

Tabell 4-1 Antal anslutna och exergiindex för respektive reningsverk (fullständig tabell återfinns även i bilaga 4). 

ARV p peBOD OCPred Exeff ExARV

ExDRIFT 

kWh/p, år 

ExOCP

 kWh/kg OCP

ExPE (p) 

kWh/p/år

ExPE (BOD)  

kWh/pe/år

1 687 391 641 412 74 % 31 % 34 % 51 1,34 202 216

2 490 113 482 353 91 % 10 % 30 % 60 1,48 270 274

3 300 000 320 939 85 % 17 % 30 % 99 1,68 310 290

4 166 120 133 725 88 % 21 % 27 % 55 1,13 209 260

5 136 217 115 294 67 % 17 % 35 % 42 2,60 314 371

6 124 412 127 843 93 % 13 % 25 % 49 1,51 264 257

7 104 694 103 176 90 % 9 % 28 % 57 1,78 307 312

8 94 654 80 196 79 % 26 % 29 % 64 1,82 292 345

9 79 500 85 059 55 % 11 % 36 % 54 2,24 264 247

10 68 751 65 216 74 % 23 % 29 % 89 2,14 325 342

11 63 915 62 362 84 % 10 % 30 % 81 1,64 335 343

12 48 698 41 294 91 % 4 % 4 % 52 1,67 298 351

13 33 715 33 765 84 % 6 % 19 % 116 1,75 338 338

14 26 442 21 608 92 % 7 % 17 % 69 1,64 257 315

15 21 497 18 196 88 % 6 % 20 % 81 3,00 196 231

16 19 000 11 322 78 % 6 % 19 % 97 2,06 291 489

17 14 980 8 902 69 % 4 % 3 % 51 2,01 256 431

18 13 643 8 078 86 % 3 % 3 % 78 2,50 249 421

19 11 462 10 863 79 % 2 % 2 % 87 2,46 272 287

20 9 153 9 020 84 % 4 % 4 % 61 1,77 288 293

21 7 300 8 400 67 % 2 % 2 % 64 2,47 351 305

22 7 000 6 824 69 % 7 % 22 % 115 1,91 470 482

23 5 819 6 863 68 % 5 % 25 % 147 2,77 533 452

24 4 640 2 200 68 % 3 % 3 % 102 2,50 229 483

25 173 519 187 084 89 % 29 % 31 % 54 1,15 236 219

26 729 500 782 779 91 % 17 % 32 % 54 1,33 273 254

min 4 640 2 200 55 % 2 % 2 % 42 1,13 196 216

max 687 391 641 412 93 % 31 % 36 % 147 3,00 533 489

medel 105 796 100 205 79 % 10 % 20 % 76 1,99 297 339

median 41 206 37 529 81 % 7 % 24 % 66 1,86 290 326

25 %-percentil 7 090 7 227 67 % 3 % 3 % 51 1,49 215 250

75 %-percentil 109 624 106 206 88 % 14 % 29 % 91 2,46 317 384

I Figur 41 redovisas den specifika driftsexergin för samtliga reningsverk 
som en funktion av antal anslutna. Generellt har större reningsverk en lägre 
specifik driftsexergi. Reningsverk 3 avviker något från övriga större verk. 
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Detta förklaras i huvudsak av betydande användning av extern kolkälla 
(motsvarande cirka 27 kWh/p, år).

Figur 4-1 Specifik driftsexergi som en funktion av antalet anslutna.  
För reningsverk 23 har antalet anslutna beräknats utifrån  
BOD-belastning.

I Figur 42 och Figur 43 redovisas ”exergieffektivitet” (Ex
ARV

 respektive 
Ex

eff
) som funktion av antalet anslutna. Ex

ARV
 visar exergieffektiviteten för 

avloppsvatten och slambehandling medan Exeff även inkluderar hantering 
av producerad rötgas. Reningsverk med lägst ”exergieffektivitet” (Ex

eff
) kän

netecknas av att de vare sig levererar gas externt eller producerar el från 
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Figur 4-2 Exergieffektivitet för avloppsvatten- och slambehandling (ExARV ) 
som funktion av reduktionsgrad för deltagande reningsverk.
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gas. Reningsverk som helt saknar gasproduktion har lägst exergieffektivitet. 
Reningsverk som har högst exergieffektivitet, använder i princip ingen gas 
för eget behov utan levererar gasen till extern användning. 

Som framgår av figur 44 finns det ingen uppenbar korrelation mellan 
”exergieffektivitet” (Ex

eff
) och reningseffekt (utryckt som reduktion med 

avseende på OCP). Även detta förklaras av ovanstående, det vill säga att 
”exergieffektiviteten” (Ex

eff
) i stor utsträckning avgörs av hur den produce

rade gasen används.
Figur 45 visar hur mycket exergi som används i förhållande till mängd 

avskild OCP (Ex
OCP

). Generellt gäller att mindre reningsverk har högre 

Figur 4-3 Exergieffektivitet (Exeff ) som funktion av antalet anslutna 
för deltagande reningsverk.
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Figur 4-4 Exergieffektivitet (Exeff) som en funktion av reningseffekt uttryckt 
som OCP-reduktion för deltagande reningsverk.
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exergiförbrukning per mängd avskild OCP och att reningsverk utan gas
produktion har högre värden för Ex

OCP
 jämfört med reningsverk utan. 

Reningsverk 15, som har högst exergiförbrukning per mängd avskild OCP, 
har en relativt stor andel industribelastning och därmed relativt hög BOD
belastning i förhållande till kväve och fosforbelastningen (vilket alltså inne
bär att anläggningen har ett stort specifikt exergiinflöde till reningsverket 
via avloppsvatten). Som framgår av formeln för OCP ovan ger reduktion 
av kväve, men framförallt fosfor, stort genomslag i det aggregerade värdet 
för mängd avskild OCP. Den relativt höga exergiförbrukningen per mängd 
avskild OCP för verk 23 förklaras till stor del av en relativt låg reduktion 
med avseende på OCP (68 %).

Figur 4-5 Exergianvändning i förhållande till mängd avskild OCP för  
deltagande reningsverk (kWh/kg OCPred  ).

Med undantag för reningsverk 22 och 23 så låg den i specifika exergian
vändning (Ex

p
) mellan 200 och 350 kWh per ansluten och år för samtliga 

verk. Detta kan exempelvis jämföras med den specifika elanvändningen för 
drift, som för de större reningsverken i denna sammanställning, varierar 
mellan 30 och 60 kWh per ansluten. Förutom stor skillnad i specifik elan
vändning förklaras skillnaden till stor del av hur mycket gas som levereras 
externt. Den relativt låga förbrukningen per ansluten för reningsverk 24 kan 
bero på att antalet anslutna överskattats. Vidare har reningsverk 24 ingen 
kväveavskiljning (och därmed låg reduktion med avseende på OCP). Spe
cifik exergianvändning som funktion av antal anslutna redovisas i figur 46.

Reningsverk som ökar mottagningen av externt organiskt material för 
gasproduktion, som sedan levereras externt, får generellt sätt en högre ”exer
gieffektivitet” (Ex

eff
), men en högre nettoexergiförbrukning. Detta beror på 

att differensen mellan exergin i behandlat substrat och levererad gas ingår 
i den totala exergiförbrukningen. Detta gör att reningsverk som prioriterar 
att behandla avloppsvatten med minsta möjliga resursanvändning får låga 
förbrukningsvärden vid beräkning av Ex

OCP
 och Ex

p
. Detta syns dock inte 
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i denna undersökning, sannolikt beroende på att det är få verk som har en 
betydande andel externt organiskt material. Noterbart är att reningsverk 
1 både har en hög exergieffektivitet och en låg specifik exergiförbrukning. 
Dock har reningsverk 1 en lägre OCPreduktion jämfört med median verket.

Figur 4-6 Specifik exergiförbrukning för respektive reningsverk som en  
funktion av antalet anslutna.
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Figur 4-7 Exergieffektivitet (Exeff) relaterat till specifik exergiförbrukning.
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Bilaga 1

Frågeformulär använt i testomgången

Excelark
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Bilaga 2

Hur har beräkningarna gjorts

Belastningsdata

Fysiska personer: Rapporterad uppgift

Fysiska personer korrigerat: 
Fysiska personer +/ (antal pendlande personer) · 0,25 + fritidsboende · 0,1

Personekvivalenter 1, pe1: Fysiska personer korrigerat + rapporterad 
industriell BODbelastning 1 i kg dividerat med 25,5 kg BOD/p, år

Personekvivalenter 2, pe2: Rapporterad ingående BODbelastning i kg/år 
dividerat med 25,5 kg BOD/p, år 1

Personekvivalenter vattenfas: Personekvivalenter 1 + (antal personer 
anslutna till verk som levererar slam och där slammet tillförs på  
ledningsnät eller till inkommande vatten) · 0,5 + (antal personer  
som levererar brunnsslam eller avloppsvatten från slutna tankar  
och som tillförs ledningsnät eller inkommande vatten) · 0,5

Personekvivalenter slamfas: Personekvivalenter 1 + (antal personer 
anslutna till verk som levererar slam) · 1,0 + (antal personer som  
levererar brunnsslam eller avloppsvatten från slutna tankar) · 0,5 +  
externt organist material som kg COD per år/56

Specifik tillrinning: Rapporterad årstillrinning dividerat med fysiska 
personer korrigerat

Specifik volymbelastning: Rapporterad årstillrinning/365 dividerat 
med rapporterad total bassängvolym

Specifik belastning 1: Rapporterad belastning dividerat med 
personekvivalenter 1 

Balanser

Fosforbalans: Rapporterad Pbelastning + (antal personer anslutna till 
verk som levererar slam och där slammet tillförs till slambehandlingen)  
· 0,6 kg P/p, år + (antal personer som levererar brunnsslam eller  
avloppsvatten från slutna tankar och som tillförs till slambehandlingen)  
· 0,1 kg P/p, år – P i utgående vatten – P i slam. Fosfor i externt organiskt 
material ej beaktat om ej information lämnats.

1  BODdata är ofta osäkra och verk med huvudsakligast belastning från hushåll är det troligen bättre att 
använda totalkväve för att konvertera belastning till personekvivalenter. Förslagsvis används då 5,2 
kg N/pe, år. När industriavloppsvatten leds till kommunalt reningsverk är organiskt material oftast av 
störst betydelse då det ger syreförbrukning och därtill bildar slam.
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CODbalans: Rapporterad ingående COD mängd + (antal personer 
anslutna till verk som levererar slam och där slammet tillförs till  
slambehandlingen) · 33 kg TS/p · 0,67 VS/TS · 1,7 kg COD/kg VS + 
(antal personer som levererar brunnsslam eller avloppsvatten från slutna 
tankar och som tillförs till slambehandlingen) · 16 kgTS/p · 0,75 VS/
TS · 1,7 kg COD/kg VS + summa CODmängd med ext mtrl beräknad 
som mängd i ton · TS · VS/TS · vald COD/VSkvot – CODmängd i 
utgående vatten – VSmängd i avvattnat slam · 1,5 kg COD/kg VS – 
biogasvolym · metanhalt · 9,97 kWh/Nm3 / 3,5 kWh/kg COD
Differensen skall i princip vara den COD som brutits ned i den biolo
giska vattenbehandlingen.

Nbalans: Denitrifierat kväve = avskiljt kväve – kväve i slam. Nitrifierat 
kväve = denitrifierat kväve + nitritnitratkväve i utgående vatten. Kväve 
i slam från trekammarbrunnar antaget till 0,6 kg/p, år. Kväve i slam från 
externa reningsverk antaget till 1,5 kg/p, år. Kväve i externt organiskt 
material ej beaktat om ej information lämnats.

Kvalitetsnyckeltal 

Beräkning av OCP: OCP = COD + totalfosfor · 100 + (totalkväve – 
nitritnitratkväve) · 18 + nitritnitratkväve · 14 
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Bilaga 3

Omräkningsfaktorer

Nyckeltalen i rapporten är angivna per personekvivalent och år och per m3 
debiterat spillvatten. Om man önskar jämföra nyckeltal på annan bas kan 
men dividera nyckeltalen med faktorerna i nedanstående tabell.

Verk pe2 till pe1 pe1 till pe vatten pe1 till pe slam m3 deb till m3 behandl

1 0,93 1,02 1,05 2,27

2 0,98 1,01 1,01 1,56

3 1,00 1,03 1,27

4 0,80 1,09 1,11 1,54

5 0,85 1,05 1,28 1,68

6 1,03 1,03 1,03 1,13

7 0,99 1,10 1,18 1,77

8 0,85 1,04 1,04 2,00

9 1,01 1,02 2,19

10 0,95 1,10 1,36 1,47

11 1,10 1,20 1,81

12 0,85 1,12 1,13 1,12

13 1,00 1,07 1,10 1,61

14 0,82 1,10 1,11 1,14

15 0,85 1,02 1,02 2,46

16 1,12 1,13 2,85

17 0,59 1,20 1,20 2,75

18 0,59 1,05 1,05 5,77

19 0,95 1,02 1,03 1,20

20 0,99 1,00 1,00 2,37

21 1,14 1,14 2,63

22 1,16 1,16 3,03

23 1,41 1,48 1,57

24 1,00 1,00 2,41
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Bilaga 4

Tabell 1 Antal anslutna och exergiindex för respektive reningsverk.

ARV År p peN peBOD OCPred % ExDRIFT(p) Exeff ExARV ExOCP ExPE(p) ExPE(N) ExPE(BOD)

1 2009 687 391 656 556 641 412 74 % 51 31 % 34 % 1,34 202 211 216

2 2009 490 113 430 528 482 353 91 % 60 10 % 30 % 1,48 270 307 274

3 2008 300 000 283 757 320 939 85 % 99 17 % 30 % 1,68 310 328 290

4 2009 166 120 166 341 133 725 88 % 55 21 % 27 % 1,13 209 209 260

5 2009 136 217 86 888 115 294 67 % 42 17 % 35 % 2,60 314 493 371

6 2009 124 412 90 020 127 843 93 % 49 13 % 25 % 1,51 264 365 257

7 2009 104 694 83 953 103 176 90 % 57 9 % 28 % 1,78 307 383 312

8 2009 94 654 89 237 80 196 79 % 64 26 % 29 % 1,82 292 310 345

9 2009 79 500 92 564 85 059 55 % 54 11 % 36 % 2,24 264 227 247

10 2009 68 751 64 775 65 216 74 % 89 23 % 29 % 2,14 325 344 342

11 2009 63 915 69 498 62 362 84 % 81 10 % 30 % 1,64 335 308 343

12 2009 48 698 43 836 41 294 91 % 52 4 % 4 % 1,67 298 331 351

13 2009 33 715 36 204 33 765 84 % 116 6 % 19 % 1,75 338 315 338

14 2009 26 442 20 157 21 608 92 % 69 7 % 17 % 1,64 257 337 315

15 2009 21 497 4 990 18 196 88 % 81 6 % 20 % 3,00 196 843 231

16 2009 19 000 16 291 11 322 78 % 97 6 % 19 % 2,06 291 340 489

17 2009 14 980 12 192 8 902 69 % 51 4 % 3 % 2,01 256 315 431

18 2009 13 643 6 262 8 078 86 % 78 3 % 3 % 2,50 249 543 421

19 2009 11 462 7 006 10 863 79 % 87 2 % 2 % 2,46 272 446 287

20 2009 9 153 8 415 9 020 84 % 61 4 % 4 % 1,77 288 314 293

21 2009 7 300 6 464 8 400 67 % 64 2 % 2 % 2,47 351 396 305

22 2009 7 000 12 720 6 824 69 % 115 7 % 22 % 1,91 470 259 482

23 2009 5 819 6 732 6 863 68 % 147 5 % 25 % 2,77 533 460 452

24 2009 4 640 2 681 2 200 68 % 102 3 % 3 % 2,50 229 397 483

25 2008 173 519 164 286 187 084 89 % 54 29 % 31 % 1,15 236 249 219

26 2008 729 500 704 501 782 779 91 % 54 17 % 32 % 1,33 273 283 254

min 4 640 2 681 2 200 55 % 42 2 % 2 % 1,13 196 209 216

max 687 391 656 556 641 412 93 % 147 31 % 36 % 3,00 533 843 489

medel 105 796 95 753 100 205 79 % 76 10 % 20 % 1,99 297 366 339

median 41 206 40 020 37 529 81 % 66 7 % 24 % 1,86 290 334 326

25 %-percentil 7 090 6 323 7 227 67 % 51 3 % 3 % 1,49 215 237 250

75 %-percentil 109 624 89 432 106 206 88 % 91 14 % 29 % 2,46 317 397 384
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Tabell 2 Beräkningsmatris för exergiindex

Parameter
Kommentar 
(exergi om inte annat anges) + + + + Kommentarer

ExUt Exergi som levereras från 
reningsverket (ARV)

ElProd HeProd GasProd Slam

Elprod Elproduktion vid ARV ElProd1 eller 
ElProd2 

Två olika sätt att beräkna  
elproduktionen

ElProd1 ElProdGas ElProdÖvr

ElProdGas El från gasmotor/turbin BGENE01

ElProdÖvr Övrig elproduktion För ElProdÖvr saknas indata  
(ej med i fråge formulär) 

ElProd2 Differens mellan total  
elanvändning och köpt el

BENE01 -BENE02 BENE01 = Total elanvändning 
BENE02 = Köpt el

HeProd Värme från gasmotor/gas-
panna som nyttiggörs 

ExCH4
*BGGAS02
*(BGGAS05 
+BGGAS06 
+BGGAS06b)

-ElProdGas BGGAS02 = Metanhalt
BGGAS05 = Biogas till gasmotor
BGGAS06 = Biogas till  
egen gaspanna
BIOGAS06b = Biogas till  
extern gaspanna

GasProd Externt levererad gas ExCH4
*BGGAS02
*BGGAS07

-UppGrad
*ExCH4
*BGGAS02
*BGGAS07

BGGAS02 = Metanhalt
BGGAS07 = Biogas till uppgrade-
ring (nettovärde erhålls genom att 
subtrathera el till uppgradering)

Slam Exergi i slam SlamN SlamVS

SlamN Exergi i kväve i slam som 
används som gödning. 

Nvxt*ExN
*BENS08
*BENS17

Nvxt = andel slam som används 
som gödning/jordförbättring
BENS08 = slammängd  
torrsubstans
BENS17 = kvävehalt, g N/g TS

SlamVS Exergi i organiskt material i 
slam som används för energi-
utvinning.

Ej aktuellt för 2009

ExSub Inkommande substrat 
(avlopps vatten och substrat  
till rötning)

ExInAvl ExRötSub

ExInAvl Inkommande avloppsvatten ExCOD*BENB16 ExN*BENB19 BENB16 = CODin
BENB19 = Nin

ExRötSub Substrat till rötning ExCOD*OAcod ExCOD*EScod ExCOD*FScod ExCOD*LAcod Se definitioner nedan

OAcod COD-innehåll i Organiskt avfall BGSUB04*BGSUB05*BGSUB06*(COD/VS-OA) BGSUB04 = organiskt avfall 
(våtvikt)
BGSUB05 = TS-halt  
organiskt avfall
BGSUB06 = VS/TS-kvot  
organiskt avfall

EScod COD-innehåll i ExternSlam BGSUB07*BGSUB08*BGSUB09*(COD/VS-ES) BGSUB07 = Externslam (våtvikt)
BGSUB08 = TS-halt Externslam
BGSUB09 = VS/TS-kvot  
Externslam

FScod COD-innehåll i FettSlam BGSUB10*BGSUB11*BGSUB12*(COD/VS-FS) BGSUB10 = Fettslam (våtvikt)
BGSUB11 = TS-halt Fettslam
BGSUB12 = VS/TS-kvot Fettslam

LAcod COD-innehåll i avfall från  
Livsmedelsindustrin

BGSUB16*BGSUB17*BGSUB18*(COD/VS-LA) BGSUB16 = Avfall fr. LI (våtvikt)
BGSUB17 = TS-halt Avfall fr. LI
BGSUB18 = VS/TS-kvot Avfall fr. LI

ExDrift Insatser för drift av reningsverk 
inkl. rötkammare

Kolkälla Kemikalier ElTot HeIn +Fuel

Kolkälla Kolkälla till denitrifikation ExEt*BENF24 ExMe*BENF25 ExMo*BENF26b ExAn*BENF26 BENF24 = mängd etanol
BENF25 = mängd metanol
BENF26b = mängd mosstanol
BENF26 = mängd annan kolkälla

Kemikalier Fällningsmedel och polymerer se särskild redovisning

ElTot Total elanvändning exkl.  
inloppspump

BENE01 -BENE14 BENE01 = Total elanvändning
BENE14 = El till inloppspump
(El till värmepumpar som används 
för extern leverans av värme 
ingår ej)
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Parameter
Kommentar 
(exergi om inte annat anges) + + + + Kommentarer

HeIn Värme in till reningsverk 
(inkl. värme från gasmotor/
gaspanna) 

ExFV*BENE10 HeProd -HeOut BENE10 = Köpt värme

HeOut Producerad värme för extern 
användning

ExPV*ExCH4
*BGGAS02
*BGGAS06b

ExPV*BENE13 BGGAS02 = Metanhalt
BIOGAS06b = Biogas till  
extern gaspanna
BENE13 = Såld värme

Fuel Inköpt olja eller annat bränsle BENE11 BENE12 BENE11 = köpt olja
BENE12 = köpt biobränsle

OCPred OCP-reduktion OCPin -OCPut

OCPin BENB16 100*BENB18 18*BENB19 BENB16 = CODin
BENB18 = Pin
BENB19 = Nin (som ammonium)

OCPut BENR08 100*BENR04 18*BENR07
*(BENR09/ 
(BENR09+ 
BENR10))

14*BENR07
*(BENR10/
(BENR09+ 
BENR10))

BENR08 = CODut
BENR04 = Put
BENR09 = Amm-N
BENR10 = Nitrat-Nin

Tabell 3 Konstanter och schablonvärden som använts vid beräkning av exergiindex

Parameter Förklaring, enhet Värde

BODpe g BOD/pe 70

Npe g N/pe 14

COD/VS-EG COD/VS-Energigröda 1,5

COD/VS-ES COD/VS-Externslam 1,5

COD/VS-FS COD/VS-Fettslam 2,9

COD/VS-LA COD/VS-Avfall från livsmedelsindustrier exkl. slam som 
tillförts rötkammare (andel organiskt material av TS) 

1,5

COD/VS-OA COD/VS-Organiskt avfall 1,5

COD/VS-ÖS COD/VS-Övrigt Substrat 1,5

ExFV Exergi/Energi köpt (fjärr)värme 0,3

ExPV Exergi/Energi producerad värme vid förbränning av gas 0,3

UppGrad Exergi för uppgradering/Exergi i rågas 0,07

Verkningsgrad inloppspump 0,7

Sp. pumpning kWh/m3/m 0,002722222
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Tabell 4 Exergiinnehåll för olika ämnen

Parameternamn Ämne Aktiv  substans MJ/kg aktiv substans

ExAlSO4 Aluminiumsulfat Al2(SO4)3 1,548160445

ExAlCl3 Aluminiumklorid AlCl3 3,336583171

ExFe2 Tvåvärt järn FeSO4 (kg Fe/d) 1,1388397

ExFe3 Trevärt järn Fe2(SO4)3 1,28

ExFeCl2 Järn(II)klorid FeCl2 1,558937461

ExFeCl3 Järn(III)klorid FeCl3 1,419183014

ExPol polymer akrylamid 15,170666

ExAn ej definierad kolkälla 16,8

ExEt etanol C2H6O 29,47101087

ExMe metanol CH4O 22,40808938

ExMoss Mosstanol 99,5 % alkoholer varav 37% 
isopropanol och 63 % etanol 

26,72344127

ExProp isopropanol C3H8O 33,25645157

ExCH4 Metan CH4 51,83871127

ExCOD COD COD 13,6

ExN kväve NH4OH 23,0 MJ/kg N

ExP kalciumfosfat Ca3(PO4)2 0,31 MJ/kg P
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