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I 

 

Sammanfattning 

Lakvatten innehåller ofta stora mängder föroreningar som kan vara skadliga 

för natur och människa. Lakvatten på avfallsanläggningar behöver därför 

renas innan utsläpp till naturen sker, vilket kan göras genom biologisk  

rening. Ett delsteg i biologisk rening är nitrifikation och denitrifikation där 

mikroorganismer utnyttjas för kvävereduktion. Organismernas levnadsvill-

kor begränsar reningsperioden, då klimatet i Sverige resulterar i temperatu-

rer lägre än vad mikroorganismerna tillväxer vid. Tekniska förvaltning som 

hanterar Häringetorp avfallsanläggning i Växjö kommun vill därför under-

söka på möjligheten att förlänga reningsperioden genom uppvärmning av 

deras nitrifikationsdamm med hjälp av grön energi. Genom en simulerings-

modell har temperaturer och energiflöden i dammsystemet, där rening av 

lakvatten sker på Häringetorp, studerats. Kvantifiering av effektbehov har 

gjorts för att möjliggöra en förlängning i reningsperioden.  

Utifrån de kvantifierade effektbehoven, 50, 100 och 150 kW, samt simule-

rade drifttider har en jämförelse mellan uppvärmningsteknikerna solfångare, 

värmepump och biobränslepanna gjorts. I simuleringsmodellen har endast 

tillförd effekt studerats under år ett. Jämförelsegrunderna som studerats är 

driftsäkerhet, praktisk genomförbarhet, enkelhet och ekonomi. Diskussion 

gällande applicering av tekniker på Häringetorp och en slutlig rekommen-

dation för uppvärmning av nitrifikationsdammen ges.  

I första hand rekommenderas installation av värmepump som utnyttjar in-

ternt värmeflöde och levererar en effekt på 100 kW till nitrifikationsdam-

men när temperaturen i dammen är mellan 3–15 ℃ på våren och 8–15 ℃ på 

hösten. En installation av detta kan ge en förlängning i reningsperioden på 

fyra veckor. I andra hand rekommenderas installation av en biobränslepanna 

för uppvärmning av dammen, vilken i framtiden även kan användas för 

uppvärmning av personalbyggnaden på Häringetorp. Solfångare rekommen-

deras i nuläget inte som alternativ för uppvärmning av dammen, främst då 

teknikens driftsäkerhet är låg när behovet av värme är som störst.  
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Summary 

Leachate often contains large amounts of contamination that can be harmful 

to nature and man. Leachate at waste treatment facilities therefore needs 

cleaning before it is released to nature, which can be done through bio-

logical treatment. A step in biological treatment is nitrification and denitrifi-

cation which use microorganisms to remove nitrogen. The living conditions 

for the organisms limits the cleaning period due to the climate in Sweden  

resulting in lower temperatures than the microorganisms tolerate. The tech-

nical service department who overlooks Häringetorp waste treatment facility 

in Växjö county therefore wants to look at the possibility to elongate the 

cleaning period by heating the pond where nitrification occurs with help 

from green energy. Through a simulation model, temperature and energy 

flow in the dam system, where cleaning of leachate takes place at Häringe-

torp, has been studied. Quantification of required heat has been made to al-

low an elongation of the cleaning period.  

Based on the quantified heat requirements, 50, 100 and 150 kW, and simu-

lated operation periods a comparison between the heating techniques solar 

collector, heat pump and biofuel boiler has been made. In the simulation 

model only effect input has been studied during year one. The comparison 

basis that have been studied is reliability, practical feasibility, simplicity and 

economy. Discussion regarding the application of techniques at Häringetorp 

and a final recommendation for heating of the nitrification dam are given.  

Firstly, it is recommended to install a heat pump that use the internal heat 

flow and delivers a power of 100 kW to the nitrification dam when the tem-

perature in the dam is between 3-15 ℃ in the spring and 8-15 ℃ in the fall. 

An installation of this type can provide an elongation of four weeks for the 

cleaning period. Secondly an installation of a biofuel boiler is recommended 

for heating the dam, which can be used to heat the building for personnel at 

Häringetorp in the future. Solar collectors are not recommended, as per 

now, as an alternative for heating the dam, mainly due to the techniques low 

reliability when the need for heat is at peak.  
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Abstract 

Biologisk lakvattenrening, med hjälp av mikroorganismer, används på 

Häringetorp avfallsanläggning för att bland annat reducera mängden kväve i 

lakvattnet. För att möjliggöra en längre reningsperiod, eftersom mikro-

organismernas tillväxt hämmas vid låga temperaturer, vill Tekniska förvalt-

ningen på Växjö kommun studera möjligheten att värma upp nitrifikations-

dammen på Häringetorp avfallsanläggning med hjälp av grön energi.  

Kvantifiering av effektbehov för förlängning av reningsperioden har gjorts 

utifrån en simuleringsmodell. Studie av tillförd effekt har gjorts under det 

första året med tillförd effekt. Jämförelse mellan de tekniska lösningarna 

solfångare, värmepump och biobränslepanna har gjorts gällande aspekterna 

driftsäkerhet, praktisk genomförbarhet, enkelhet och ekonomi. Utifrån  

diskussion ges rekommendation att installera en värmepump, vilken utnytt-

jar intern energi, för att levererar en effekt till nitrifikationsdammen på  

100 kW under temperaturstyrda förhållanden. Denna tillförsel av effekt för-

väntas ge en förlängning av reningsperioden på fyra veckor.   

Lakvatten, Deponi, Biologisk rening, Nitrifikation, Kväve, Kväverening, 

Uppvärmning, Solfångare, Värmepump, Biobränslepanna  
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Ordlista  

Adsorption När ett fast ämne upptar och binder andra 

ämnen till sin yta [1]. 

Albedo En kropps förmåga att reflektera infallande 

ljus, ligger mellan 0 och 1. En svart kropp 

har albedo 0 och en vit kropp har albedo 1. 

[2] 

Alkalinitet  Mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av 

hydroxidjoner utan att reagera med sänkt pH 

[3].  

Bioslam Restprodukt från biologisk rening, innehål-

lande främst levande och döda bakterieceller 

[4].  

BOD  Biological oxygen demand. Andelen organ-

iskt lättnedbrytbart material. [3, 5] 

COD  Chemical oxygen demand. Mått på lätt- och 

svårnedbrytbart organiskt material. [6] 

Denitrifikation Mikrobiell process varvid nitrat omvandlas 

till kvävgas [7]. 

Deponi  Upplagsplats för avfall [8]. 

Emissivitet Förmågan en kropp har att utstråla energi. 

Har ett värde mellan 1 och 0. [9] 

Exoterm  Reaktion där värme bildas [10]. 

Förnyelsebar energikälla  En energikälla som förnyas snabbare än vad 

uttag sker såsom vattenkraft och vindkraft 

[11]. I denna rapport även kallat grön energi. 

Grön energi Se ”Förnyelsebar energikälla”. 

Konduktivitet  Mått på hur stor andel lösta salter vattnet in-

nehåller [3]. 

Konsumtionsavfall  Allt avfall som uppkommer vid användning 

och förbrukning av kapital- och konsumtion-

svaror inkluderat avfall som uppkommer i 

samband med tjänster [12].  

Lakvatten  Vatten som haft kontakt med deponerat 

material och avleds från eller kvarhålls i en 

deponi [3]. 
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Nitrifikation  Process varvid bakterier omvandlar ammo-

nium till nitrit och vidare till nitrat [7].   

Organiskt material  Material bestående av organiska komponen-

ter såsom kol, väte, syre, fosfor, kväve och 

svavel [5]. 

pH  Mått på hur sur eller basisk en lösning är 

[13]. 

Rötning Biologisk nedbrytning av organiska produk-

ter i en syrefri miljö där den främsta produk-

ten som bildas är biogas [14]. 
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1.0 Introduktion 

Rent vatten är för många en självklarhet och är viktigt för ett modernt, fun-

gerande samhälle. För att rent vatten ska vara tillgängligt krävs renings-

processer som tar bort föroreningar och skadliga ämnen från kontaminerat 

vatten såsom lakvatten. Lakvatten är vatten som har kommit i kontakt med 

deponerat material via nederbörd eller grundvatten och kan innehålla organ-

iskt material, metaller och andra föroreningar [3]. Enligt lagstiftning i  

Sverige måste lakvatten omhändertas och renas innan återföring till naturen 

sker [15]. Utsläpp av obehandlat lakvatten kan ge skador på miljö och män-

niskors hälsa när vattnet återgår till det naturliga kretsloppet. Höga halter av 

organiskt material kan leda till övergödning, vilket kan ha negativ inverkan 

på ekosystem [16]. Miljögifter som är långlivade eller bioackumuleras kan 

påverka människa och miljö flera generationer framöver [17].  

Häringetorp avfallsanläggning i Växjö kommun hanterar reningen av lakvat-

ten internt. Reningen är biologisk och sker i seriekopplade dammar, där ett 

delsteg inom reningen är en nitrifikationsdamm varvid kväve reduceras.  

Nitrifikationsbakterierans levnadsvillkor gällande temperatur begränsar  

reningsperioden av lakvatten i och med rådande klimat i Sverige. Perioden 

när klimatet inte möjliggör rening, då temperaturen i nitrifikationsdammen  

understiger 10 °C, utnyttjas en lagringsdamm för lakvattnet. Lagringsdam-

mens kapacitet, 36 000 m3, kan komma att bli otillräcklig om lakvatten-

mängden ökar gentemot idag, vars mängd under uppehållet uppgår till cirka  

28 000 m3. För att undvika att lagringsdammen bräddas samt öka kapacitet-

en på reningssystemet vill Tekniska förvaltning på Växjö kommun under-

söka möjligheten att med grön energi värma upp nitrifikationsdammen. 

Denna rapport presenterar en jämförelse mellan tre tekniska lösningar för 

uppvärmning av nitrifikationsdammen samt rekommendation för val av 

uppvärmningsteknik på Häringetorp. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med rapporten var att kvantifiera de energimängder som krävs för att 

förlänga reningsperioden för Häringetorps nitrifikationsdamm. Detta för att 

minska mängden lagrat lakvatten under reningsuppehållet. Med hjälp av en 

dynamisk simuleringsmodell, som tar hänsyn till det lokala klimatet och de 

interna flödena i systemet, har energimängder kvantifierats. 

 

Målet med rapporten var att leverera en jämförelse mellan tre gröna tekniska 

lösningar för att tillgodose de energibehov, kvantifierade från simulerings-

modellen, som krävs för en förlängd reningsperiod. Dessa tekniska lösningar 

jämfördes med avseende på teknikernas driftsäkerhet, praktiska genomför-

barhet, enkelhet och ekonomi. 
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1.2 Avgränsningar 

Den stora avgränsningen till detta examensarbete har varit tidsramen på tio 

veckor vilken har påverkat omfattningen och djupet på de studier och ana-

lyser som utförts.  

Data för klimatfaktorer är medelvärden över tidigare år, detta innebär att 

hänsyn tagits till extrema väderförhållanden i simuleringsmodellen. Dock 

har inte en simulering med enbart extremvärden gjorts. Påverkan som den 

omgivande vegetationen har på de klimattekniska parametrarna har helt 

bortsetts ifrån. Ingen hänsyn har heller tagits till hur väderförhållanden kan 

komma att förändras under kommande år. Påverkan av ytluftare i nitrifikat-

ionsdammen och hur dessa påverkar temperaturen i dammen utelämnas i 

denna studie. Hänsyn kommer varken tas till den ackumulerade värme-

mängden i mark- och bottensediment eller den energimängd som frigörs vid 

de exoterma mikrobiella reaktionerna, främst i nitrifikations- och denitri-

fikationsdammarna. Dessa avgränsningar sattes då det var svårt att simulera 

och kvantifiera värmeutbytet som sker mellan damm och omgivande mark. 

Sammansättningen hos inkommande lakvatten var ej känd vilket medförde 

att den exoterma värmen som bildas var svåra att beräkna.  

I simuleringsmodellen har endast studie av tre fall med uppvärmning under 

olika drifttider och dess påverkan på reningsperioden studerats. Dessa tre 

drifttider gäller helårsdrift, tidsberoende drift mellan september och mars 

samt temperaturstyrd drift beroende på temperaturen i nitrifikationsdammen. 

Dessa tre specifika perioder har valts för att visa hur drifttimmarna förhåller 

sig till reningsperioden och temperaturerna i dammsystemet under året.  

I jämförelsen mellan tekniska lösningar för uppvärmning av nitrifikations-

dammen har projektet avgränsats till att endast jämföra tre tekniska lös-

ningar, solfångare, värmepump och biobränslepanna, sinsemellan. Denna 

avgränsning sattes då jämförelse mellan fler tekniska lösningar skulle varit 

för omfattande för projektets tidsram. Valet av tekniska lösningar för upp-

värmning av nitrifikationsdammen på Häringetorp var även begränsad enligt 

uppdragsgivarens, Tekniska förvaltningens, beställning då tekniken skulle 

använda sig av förnyelsebara energikällor. Solfångare som uppvärmnings-

teknik var specifikt efterfrågad av uppdragsgivaren, de två andra teknikerna 

diskuterades fram. 

Djupare studie på hur värme producerad från teknikerna kan lagras kommer 

inte studeras närmre. Detta då tidsramen för rapporten begränsade samt att 

fokus för rapporten är jämförelsen mellan tekniker, inte lagringsmöjligheter 

av dess producerade värme.  
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Jämförelsegrunderna täcker enbart faktorer gällande driftsäkerhet, praktisk 

genomförbarhet, enkelhet samt ekonomi, i form av fasta och rörliga kost-

nader. Dessa faktorer sattes utifrån vad som ansetts huvudsakliga parametrar 

för att ge läsaren en så bred bild av teknikernas lämplighet gällande Häringe-

torps nitrifikationsdamm. Specifika miljöaspekter för de olika tekniska lös-

ningarna tas ej upp under jämförelsen utan kommer istället att diskuteras då 

svårigheter finns i att jämföra tekniker som använder olika energikällor med 

varandra med avseende på miljö. 

I diskussionsavsnittet kommer flera alternativa lösningar för uppvärmning 

av nitrifikationsdammen att presenteras. Detta för att ge en bred bild över 

möjliga lösningar för att tillföra den effekt som krävs för uppvärmningen 

samt påvisa mångfalden av lösningar som finns.   

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Avfallshistoria  

Avfall är något som alltid har funnits och kommer att finnas så länge männi-

skan existerar, eftersom avfall är en biprodukt av mänsklig aktivitet. Under 

industrialiseringen ökade avfallsmängden då människan fann nya tekniker 

för att utvinna material från naturen. Tidigare hade stora delar av det bildade 

latrinet återförts till jordbruket som växtnäring. I och med att avfallsmäng-

den blev allt större och dess sammansättning innehöll kemiskt framställda 

ämnen var det ej möjligt att recirkulera avfallet tillbaka till naturen. Istället 

fick avfallet läggas på deponi. [18] 

Under 1600-talet införskaffades avfallshantering i de skandinaviska städ-

erna. Sättet att ta vara på avfallet vid denna tidpunkt vara att använda sig av 

så kallade avfallsgropar varvid avfall deponerades för att sedan täckas över 

med jord. Problemet med denna sorts deponier var främst att regnvatten 

spred bakterier och latrin till sjöar och vattendrag. Detta medförde att det år 

1868 infördes kommunal avfallshantering, vilket innebar att avfallsgroparna 

ersattes med latrinkärl som tömdes av kommunalarbetare, vilka spred avfal-

let på åkrar. [18] 

En av de stora förändringarna för avfallshantering var införandet av sopned-

kast, 1929. Tidigare hade avfallstunnor använts där det organiska hushålls-

avfallet användes som djurfoder. Införseln av sopnedkast ansågs som hygi-

eniskt, praktiskt och en stor underlättning i vardagen. Även om tanken var 

god fanns det problematik då ingen sortering av avfallet utfördes, vilket 

krävs för att kunna sluta ett kretslopp. [18] 
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Den goda ekonomin i Sverige under 1950–60 talet gjorde att engångsartiklar 

blev allt vanligare, vilket ledde till en ökning av avfall. Under 1960-talet  

instiftades naturvårdslagen där Naturvårdsverket fick i uppgift att driva ut-

vecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt antogs miljöskyddsla-

gen som ställde skärpta krav på miljöfarlig verksamhet. Vidare växte miljö-

intresset som ledde till att ett riksdagsbeslut togs under 1970-talet angående 

skärpt kontroll av miljöfarliga produkter samt att hushållen själva skulle 

börja sortera sina sopor. [18] 

Miljöproblemen kring den globala klimatförändringen var vid denna tid-

punkt kända men det var först vid inträde i EU som avfallshanteringen fick 

riktlinjer att följa i form av avfallsdirektivet. Målen för avfallsdirektivet är 

att minimera de negativa effekter som avfall skapar på människa, djur och 

natur vid generering och hantering. Avfallshierarkin är en central del inom 

direktivet och bygger på hur avfall ska hanteras och tas om hand. [18] 

Avfallshierarkin är indelad i sex steg där avfall främst ska förebyggas eller 

minimeras, om detta inte är möjligt ska produkten återanvändas eller åter-

vinnas. Om återanvändning eller återvinning inte är möjlig ska produkten 

energiåtervinnas och i sista hand ska produkten bortskaffas, deponi är ett  

alternativ till detta. [18]   

Under senaste sekelskiftet infördes det en skatt på deponi och ett förbud mot 

deponering av brännbart och organiskt avfall. Även om miljömedvetenheten 

hos människor har ökat, inte minst i Sverige, har en förhöjd levnadsstandard 

gjort att avfallet har sexdubblats sedan 1950-talet. Detta innebär att även om 

det finns en stor medvetenhet gällande miljöproblemen som finns det fort-

farande mycket kvar att arbeta med. I världen deponeras idag upp till 95 % 

av allt kommunalt avfall och i utvecklingsländer deponeras 50 % av det 

kommunala avfallet [19]. [20, 21] 

I en rapport skriven av Daniel Hoornweg och Perinaz Bhada-Tata [22] pre-

senteras siffror gällande avfall vilken säger att världens städer år 2002 gene-

rerade totalt 0.68 miljarder ton sopor, siffror beräknade med en befolkning 

på 2.9 miljarder människor. Under en tioårsperiod utvecklades dessa siffror 

till 1.3 miljarder ton sopor från 3 miljarder människor. Utifrån prognoser, 

som presenteras i Hoornweg och Bhada-Tatas rapport, visas en fortsatt upp-

åtgående trend i mängden kommunalt avfall per person. Hoornweg och 

Bhada-Tata förutspår att 4.3 miljarder människor i världens städer kommer 

att generera 2.2 miljarder ton sopor 2025. [18, 20] 
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I Sverige uppkom totalt 167 miljoner ton avfall år 2014, där 83 % av avfallet 

var mineralavfall och kom huvudsakligen från gruvbranschen. Detta innebär 

att varje invånare i Sverige år 2012 bidrog med 2.9 ton avfall. Andelen av-

fall som hamnat på deponi har under det senaste decenniet minskat med en 

tredjedel i hela Europa. I Sverige är det idag enbart 9 % av det totala avfal-

let, exkluderat gruvavfall, som deponeras. Av det totala deponerade avfallet 

utgjorde hushållsavfall 0.7 % år 2012, vilket kan jämföras med 39.4 % år 

1994. [18, 20] 

Avfallsbranschen stod 2014 för 3 % av Sveriges totala utsläpp av växthus-

gaser. Det främsta metangasutsläppet kom från deponier och var även den 

näst största utsläppssektorn globalt, jordbrukssektorn har störst utsläpp.  

Utsläppen från avfallsbranschen har minskat med 60 % sedan 1990, där ut-

släppen från deponier har minskat kraftigast med 70 %. Denna minskning 

beror främst på införande av striktare krav på vad som får deponeras, in-

försel av deponiskatt och inte minst utvinningen av deponigas till bland an-

nat uppvärmning. [18]  

1.3.2 Lakvatten  

Det vatten som kommer i kontakt med deponerat avfall kallas lakvatten. Då 

avfallet innehåller vattenlösliga komponenter som förorenar vattnet krävs 

rening innan detta återförs till naturen. Den största källan till lakvatten är 

nederbörd som faller på och rinner ned genom deponier. Enligt direktivet 

gällande deponering av avfall [15] från EU:s deponeringsråd är det ägaren 

av deponin som har ansvar för efterarbetet samt rening av lakvatten i minst  

30 år efter sluttäckning. Vid sluttäckning stängs deponin och denna täcks 

med ett skyddande skikt. Material som deponin sluttäcks med beror på vad 

som deponerats. Sluttäckning utgörs vanligen av flera lager, exempelvis 

gasdräneringsskikt, tätskikt och växtetableringsskikt. De olika skikten upp-

fyller olika funktioner. Till exempel samlar gasdräneringsskiktet in metan 

som bildas, vilket är miljömässigt viktigt. [8, 19, 23, 24]  

För att samla upp lakvatten och förhindra spridning till omgivande miljö 

ställer förordning 2001:512 krav på bottentätning av deponier [25]. Botten-

tätningen ska vara av dränerande material, vanligtvis ett geomembran av 

plast, gummi eller naturliga leror med en tjocklek på minst en halv meter. 

Maximala tillåtna mängd läckage av lakvatten för deponier med farligt avfall 

är 5 l/m2 och för deponier med icke farligt avfall är 50 l/m2. [24]  

Farligt avfall kan vanligen kännas igen då de är märkta med någon av de  

farosymboler som finns, exempelvis miljöfarligt eller giftigt. Exempel på 

farligt avfall är spillolja eller batterisyra. Icke-farligt avfall är till exempel 

betong, tegel eller aska. Kontaminerat lakvatten förekommer från sluttäckta 

deponier i ungefär 3–50 år, detta då grundvatten tränger upp i deponin och 

kan exempelvis samlas upp i dräneringsrör. [8, 19, 23] 
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I och med den biologiska aktivitet som sker i en deponi kommer det att pro-

duceras värme. I artiklarna Evalution of landfill leachate pollution and 

treatment [26] och Field observation of clogging in a landfill leachate col-

lection system [27] redovisas temperaturer för lakvatten från deponier. Gene-

rellt ligger temperaturen mellan 8–14 °C vid uppmätning i en pumpstation i 

närheten av en deponi medan temperaturen som max i en deponi har upp-

mätts till 80–90 °C. [26, 27] 

Lakvatten innehåller i regel höga halter av BOD, COD och ammoniumkväve 

samt förekommer det ämnen som kol, natrium, kalium, kväve, bor och tung-

metaller i mindre mängder. Höga halter av BOD, COD och ammonium-

kväve återfinns främst i unga deponier, deponier som är öppna eller har varit 

stängda i mindre än fem år, detta på grund av hög biologisk aktivitet. [5, 28] 

1.3.2.1 Rening av lakvatten  

Den vanligaste metoden som används vid rening av lakvatten är biologisk 

rening, där mikroorganismer i olika miljöer används för att reducera organ-

iska ämnen i vattnet. Metoden används huvudsakligen för att bryta ner BOD 

och reducera kvävehalten i vattnet. [29]  

Biologisk rening har en utbredd användning då den är pålitlig och kostnads-

effektiv. Reducering av kvävehalten i lakvattnet är viktigt då kväve tillsam-

mans med fosfor är tillväxtfrämjande hos växter och kan på så sätt bidra till 

övergödning i sjöar och vattendrag. I lakvatten finns kväve bundet i form av 

ammonium, nitrat och nitrit. [29]  

Att leda lakvatten till avloppsreningsverk och låta det renas där är en metod 

inom biologisk rening. Användning av denna metod innebär låga drift- och 

underhållskostnader för lakvattenproducenten samtidigt som en hög renings-

grad kan åstadkommas. Nackdelen med denna reningsteknik är att mikro-

organismer som används av reningsverket kan hämmas av ämnen som 

kommer in med lakvattnet. Detta kan störa hela reningsprocessen för av-

loppsvattnet. Föroreningar, såsom tungmetaller, vilka kommer med lakvatt-

net till anläggningen kan anrikas i bioslammet. Detta påverkar vidare an-

vändning av bioslammet vid förbränning eller rötning. Lakvatten innehållet 

även korrosiva komponenter som kan skada ledningar vid transport och an-

nan utrustning som används. [3, 28]  
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1.3.2.1.1 Kväverening  

Vid biologisk rening utnyttjas nitrifikations- och denitrifikationsbakterier för 

att reducera kväve. Denna rening kan ske i separata eller gemensamma bas-

sänger med bottentätning. Bottentätningen kan vara av antingen naturliga  

eller syntetiska material såsom leror eller geomembran. På kortare sikt är 

geomembran av polymerer, exempelvis gummi eller plast, att föredra då 

dessa är helt täta för vätskor. Tätheten på längre sikt är dock osäker då  

miljöpåverkan har en betydande inverkan på polymera material i form av 

nedbrytning [29]. [3, 5, 7, 21, 28]  

Nitrifikation och denitrifikation är spontana, exoterma reaktioner och skiljer 

sig främst genom att nitrifikationen är beroende av syre. Denitrifikationen 

kräver en syrefattig miljö för att oxidera nitrat till kvävgas. Det allmänna 

temperaturkravet för nitrifikationsbakterierans tillväxt ligger mellan 5–40 °C 

och för denitrifikationsbakterierna ligger kravet mellan 5–60 °C.  

[3, 5, 7, 21, 28] 

Nitrifikation sker då ammoniumoxiderande och nitritoxiderande bakterier 

omvandlar ammoniumjoner till nitrit och vidare till nitrat enligt reaktion 1 

och 2 nedan [30]. Vidare oxideras nitrat till kvävgas genom flertalet steg i en 

och samma bakteriecell, vilket förenklat visas i reaktion 3. [3, 5, 7, 21, 28] 

NH4
+ + O2 → NO2

- + H2O + H+        (1 

NO2
- + O2 → NO3

-          (2 

NO3
- → NO2

- →NO→ N2Ο→N2        (3 

1.3.2.1.2 Problematik och lösningsmöjligheter kring kväverening  

Den största problematiken vid kväverening är temperaturkraven för nitrifi-

kationsbakterierna. Då lufttemperaturen i Sverige varierar kraftigt beroende 

på årstid, är det svårt att hålla en tillfredsställande temperatur i reningsdam-

marna för lakvatten året runt. Ökad mängd nederbörd förutspås, vilka är 

kopplade till klimatförändringar. Exakt vart nederbördsmängden kommer 

öka är svårt att förutspå, vissa områden kommer få mer nederbörd och andra 

kommer drabbas av torka. Troligtvis kommer de områden som i nuläget har 

stor mängd nederbörd få en ökad mängd. Vid ökad nederbörd är det av stor 

vikt att förlänga reningsperioden. Detta för att eventuella lagringsdammar 

inte ska bli överbelastade och därmed riskera att förorenat vatten läcker ut i 

naturen [31].  

Under vintern 2013–2014 föll det mer nederbörd än vad Vankiva, Hässle-

holms Kretsloppcenter, hade dimensionerat sin lagringsdamm för. Detta 

ledde till att dammen bräddades och lakvattnet spreds till naturen. En tillfäl-

lig lösning utfördes genom utbyggnad av lagringsdammen. [32] 
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För en förlängd reningsperiod under året finns olika lösningar. På Vankiva 

installerades 2007 en gasmotor med tillhörande fackla för att ta vara på  

deponigasen. Främst produceras elektricitet som i första hand används till 

den egna verksamheten. Spillvärmen från produktionen av el används för att 

värma upp kontorsutrymmen och till viss del för att värma upp reningsan-

läggningen av lakvatten. [32] 

På SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag, avfallsanläggning Löt 

i Vallentuna genomfördes det under hösten 2014 försök att värma upp deras  

5 000 m3 stora nitrifikationsdamm för att förlänga reningsperioden. Upp-

värmningen skedde med hjälp av en dieselpanna. Under 2015 övergick upp-

värmningen från diesel till deponigas, vilken tidigare hade facklats av, alltså 

bränts utan att dess energi utnyttjats. Vid kontakt med Andreas Kreibom, 

drift- och underhållschef på SÖRAB, visade resultatet att det med en panna, 

vars uteffekt är 400–500 kW, var möjligt att höja lakvattentemperaturen. 

Under en tidsperiod på två veckor kunde temperaturen i nitrifikationsdam-

men höjas med 13 °C. Utöver uppvärmning av dammen leds uppsamlat 

lakvatten från tätskiktet under deponin direkt till nitrifikationsdammen för 

att ta till vara på den termiska energin och även ha möjlighet att reglera tem-

peraturen i dammen. [33, 34] 

Ett annat sätt att lösa problematiken kring kvävereningen är, likt Gärstad av-

fallsanläggning i Linköping, att dra ner på flödet genom nitrifikations-

området när temperaturen blir låg. På detta sätt ökas uppehållstiden och bak-

terierna ges större möjlighet att rena vattnet. På Gärstad avfallsanläggning är 

den generella uppehållstiden i reningssystemet ett år, vilket medför stora 

lagringsmöjligheter i form av rymliga dammar. Vid låga temperaturer  

minskas flödet genom reningssystemet i största möjliga mån med hänsyn till 

inkommande mängder lakvatten. [35]  

Vid kontakt med Magnus Hammar, miljö- och utvecklingsingenjör på Tek-

niska Verken i Linköping, informerar Hammar om att underökning har 

gjorts på möjligheten att ha igång anläggningen året runt utan att dra ner på 

lakvattenflödet. Undersökning utfördes om det var möjligt att använda spill-

värme från Gärstads interna energianläggningar. Denna utvärdering resulte-

rade inte i någon uppvärmningslösning eftersom behovet av tillskottsvärme 

är som störst när tillgången på spillvärme är som lägst. 

1.3.3 Avfallshantering i Växjö kommun 

Växjö är en kommun med omkring 90 000 invånare och ligger i Kronobergs 

län i södra Småland [36].Växjö kommun har ett aktivt miljöarbete vars mål 

är att växa på ett ekologiskt hållbart sätt med minskad miljöpåverkan. Ett 

miljöprogram där mål, utöver EU:s miljömål, har upprättats i enlighet med 

kommunens strävan efter att vara en ledande miljökommun i Sverige och 

Europas grönaste stad 2030. [37] 
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Växjös miljöprogram är uppdelat i tre profilområden, Fossilbränslefritt 

Växjö, Vår natur och Leva livet. Inom profilområdet Fossilbränslefritt Växjö 

lägger kommunen fokus på att minska direkt och indirekt klimatpåverkan, 

att nybyggnationer ska ske med förnybart material, att energi ska produceras 

och användas på ett hållbart sätt samt att minska trafikens miljöpåverkan. 

Profilområdet Vår natur berör främst punkter gällande god vattenkvalité, 

minskning av mängden fosfor i sjöar och natur, ökad tillgång till parker och 

grönområden samt luft och buller. Luft och buller täcker god luftkvalité och 

minskning av bullerrelaterade hälsoproblem. Profilområdet Leva livet inne-

bär att Växjö vill bidra till ett giftfritt samhälle, bedriva en effektivare miljö-

kontroll vid miljöfarlig verksamhet samt se avfall som en resurs istället för 

ett problem. [37] 

 

Växjö som miljökommun anlade en avfallsplan i början av 2015 för att kon-

kretisera vad och hur insatser och resurser ska användas för att nå målen i 

miljöprogrammet. Även om avfallshanteringen i kommunen idag är välfun-

gerande och det deponerade hushållsavfallet är nära noll vill Växjö bli ännu 

bättre. Genom ökad insamling av matavfall, minskad mängd grovavfall och 

hushållsavfall som går till förbränning, högre ställda krav på sortering av 

bygg- och rivningsmaterial samt att minska den totala mängden avfall som 

uppkommer i kommunen ska målen i avfallsplanen nås. Att behandla avfall 

så högt upp i avfallshierarkin som möjligt är Växjös utgångspunkt för att 

öka mängden återvunnet material. I kommunen finns det idag flertalet åter-

vinningsstationer och återvinningscentraler för att bidra till att skapa ett 

hållbart grönt samhälle. [38] 

1.3.3.1 Beskrivning av Häringetorp avfallsanläggning 

Johanna Rothén, utredningsingenjör på Tekniska förvaltningen, Växjö 

kommun, beskriver hur avfallshanteringen generellt fungerar i kommunen, 

utformning av Häringetorp avfallsanläggning och hur omhändertagande av 

lakvatten på avfallsanläggningen fungerar. I följande avsnitt beskrivs detta 

kortfattat. 

I Växjö kommun finns totalt åtta återvinningscentraler utspridda i Norre-

mark, Häringetorp, Braås, Furuby, Ingelstad, Lammhult, Rottne och Åby där 

sorterat grovavfall och farligt avfall från hushåll kan lämnas in. I figur 1 vi-

sas Häringetorp avfallsanläggnings placering i förhållande till Växjö stad 

och den närliggande tätorten Gemla. Häringetorp avfallsanläggning öppnade 

1974 och den dåvarande deponin tog emot hushålls- och industriavfall, 

främst från Växjö. Idag hanterar Häringetorp, förutom grovavfall, farligt av-

fall och deponi, allt matavfall från Växjö kommun samt oljeskadad jord. 

Matavfallet behandlas på Häringetorp för att sedan rötas till biogas för an-

vändning som drivmedel i Växjö stadsbussar. 
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Häringetorp har idag en aktiv deponi och en gammal deponi som är slut-

täckt. Den gamla deponin består främst av hus- och industriavfall från hela 

Växjö kommun och var aktiv fram till sluttäckning 2009, då uppgick dess 

yta till 90 000 m2. Sedan 2014 utvinns deponigas från den gamla deponin för 

uppvärmning av personalbyggnaden på avfallsanläggningen. Den aktiva de-

ponin togs i bruk januari 2009 och tar emot grovavfall som inte går till åter-

vinning eller förbränning. På deponin läggs avfall från hushåll och indu-

strier, främst från Växjö kommun men också från de närliggande kommun-

erna Alvesta, Tingsryd och Lessebo. På deponin förekommer både farligt 

och icke-farligt avfall. Den aktiva deponin upptar idag en yta på cirka  

15 000 m2 och uppfyller dagens krav för bottentätning.  

Förutom lakvatten från den aktiva deponin samlas även vatten in från den 

gamla deponin och tippytan, ytan där omplacering och avlastning sker, samt 

från avvattningsytan, där fuktigt avfall lastas av och avvattnas. Det lakvatten 

som bildas från den gamla deponin härrör främst från grundvatten som 

tränger genom marken till deponin och samlas upp via dräneringsrör. Upp-

samling från tippytor och avvattningsytan sker via lakvattendiken och brun-

nar som finns runt om avfallsanläggningen. Under sommarhalvåret sker en 

bevattning av tippytan, med hjälp av uppsamlat lakvatten, för att minimera 

risken för brand. Vattnet samlas på nytt in genom de lakvattendiken som 

finns runt de bevattnade områdena. 

Figur 1: Karta där Häringetorp avfallsanläggning, utmärkt som 

Häringetorp återvinningscentral, är markerad och visar dess  

placeringen i förhållande till omgivande tätorter 

Med tillstånd av Google [90] 
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Hanteringen och reningen av lakvatten på Häringetorp görs genom uppsam-

ling via dikessystem och leds till reningsanläggningen, som består av lag-

ringsdamm, luftad nitrifikationsdamm, sandbädd och denitrifikationsdamm 

med utlopp i en våtmark, som mynnar ut i en bäck. Via uppsamlingspunkten 

pumpas lakvattnet vidare till ett lagringsdammen, damm B, se figur 2. Det är 

från damm B som bevattning av tippytan sker. Damm B har en volym på  

36 000 m3 och är tätad med geomembran som förhindrar spridning av lak-

vatten till omgivande miljö. 

Från damm B pumpas lakvattnet över till nitrifikationsdammen, damm C,  

se figur 2. I dammen renas vattnet genom nitrifikation och delvis sker ned-

brytning av organiskt material, fällning och adsorption. Dammen luftas med 

hjälp av ytluftare, vars luftningscykel är 18 timmar. I dammen finns fem 

stycken gabioner, stålnät fyllda med stenar, som agerar fäste för nitrifikat-

ionsbakterierna. Vid varje luftningscykel tas cirka 250 m3 lakvatten in från 

damm B och motsvarande volym dekanteras ut från damm C. Nitrifikations-

dammen är tätad med geomembran och har en kapacitet på 8 000 m3. 

Från damm C leds vattnet till en sandbädd, sandbädd D, se figur 2, via per-

forerade tryckledningar som ligger på ytan. I sandbädden sker en avskiljning 

av partiklar och förhindrande av spridning, både av bädden och vattnet, till 

den omgivande miljön. Detta sker med hjälp av ett geomembran. Sandbäd-

dens yta är 750 m2 och har ett djup på 0.7 m. Utflödet från sandbädden till 

denitrifikationsdammen, damm E, se figur 2, sker via självfall där tillsats av 

kolkälla görs via dosering av metanol. I damm E sker denitrifikation där 

kväve avgår i form av kvävgas. Via skärmväggar i dammen uppnås en till-

fredsställande rening av nitrat genom en förlängd uppehållstid. Storleken på 

damm E är 5 300 m3 och den omsluts av ett geomembran.  

Damm E mynnar ut i en 20 000 m2 våtmark, se figur 2, som till viss del är 

konstruerad. Våtmarken har en utgrävd kanal med varierande djup, plante-

rade vattenväxter och två fall, på fem centimeter vardera. Detta ger en miljö 

som både är syrerik och syrefattig, vilket bidrar till att ytterligare rening av 

vattnet sker, då föroreningar kan omvandlas eller brytas ned. Den konstrue-

rade delen av våtmarken övergår till en naturlig våtmark vars utlopp leder 

till en bäck, som leder det renade vattnet vidare till en myrmark och sedan ut 

i Helige å, som slutligen utmynnar i Mörrumsån.  
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I reningsanläggningen görs provtagning av lakvatten, grundvatten och ytvat-

ten i dammarna och sandbädden. Provtagningen sker enligt Naturvårdsver-

kets riktlinjer Handledning för miljöövervakning [39], vilka finns tillgäng-

liga på Naturvårdsverkets hemsida. Provtagning av lakvatten och ytvatten på 

Häringetorp utförs fyra gånger per år och grundvattenprover utförs två 

gånger per år. Analysparametrar är bland annat pH, konduktivitet, BOD,  

alkalinitet, fosfor, klorid, sulfat och kväve i form av nitrat, ammonium och 

totalkväve. 

Rening av lakvattnet pågår normalt mellan april till november, beroende på 

temperaturen i damm C, då villkoret för nitrifikationen är att bakterierna är 

aktiva. Volymen på damm B är dimensionerad för att agera lagringsdamm 

under de månader när resterande dammar är avstängda. När den aktiva de-

ponin ökar kommer naturligt mängden lakvatten också att öka. En ökande 

mängd lakvatten kan leda till att damm B:s kapacitet blir otillräcklig. Brädd-

ning har ännu inte skett men tidigare år har visat att risk finns, vilket gör det 

nödvändigt med en ökad reningsperiod av lakvattnet genom uppvärmning av 

damm C. 

Figur 2: Reningssystemet på Häringetorp med utmärkta dammar B, C 

och E, sandbädd D, våtmark samt uppsamlingspunkt för  

lakvattnet  

Med tillstånd av Johanna Rothén [89] 
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2.0 Angreppssätt 

Tekniska förvaltningen på Växjö kommun vill undersöka vilka uppvärm-

ningsmöjligheter som finns för att förlänga reningsperioden i deras nitrifi-

kationsdamm. En kvantifiering av energimängden som krävs för uppvärm-

ning tas fram genom en simuleringsmodell över dammsystemet. Energi-

mängden används sedan för att studera på vilka tekniska lösningar som kan 

användas för att värma upp dammen. En jämförelse mellan tre olika lösning-

ar görs och ligger till grund för rekommendation av uppvärmning för nitrifi-

kationsdammen.  

2.1 Litteraturstudie  

Den kvalitativa delen av angreppssättet består av litteraturstudie för att få en 

bakgrund till vad lakvatten är och hur rening går till, faktorer och mekan-

ismer som påverkar värme- och energitransport i ett dammsystem samt tek-

niker bakom olika uppvärmningsmetoder. Källorna som används i litteratur-

studien har bestått av läroböcker, studier, vetenskapliga artiklar, rapporter, 

dokument från myndigheter och uppslagsböcker. 

Källor som används är ursprungskällor i så stor utsträckning som möjligt, 

vilket innebär att åldern på källorna varierar. Källor för beskrivning av tek-

niker varierar mellan äldre och nyare för att presentera teorin bakom tekni-

kerna och dess utveckling.  

2.2 Simuleringsmodell  

I simuleringsmodellen illustreras volymer, energier och temperaturer i de 

olika dammarna samt flöden under ett år. Detta görs genom beräkning av de 

påverkande faktorerna strålning, avdunstning, konvektion, nederbörd och 

flöden. Beräkning av dessa faktorer görs då de påverkar energi- och mass-

balanserna i dammarna. Med hjälp av meteorologiska databaser samlas 

vinddata, temperatur i luften, nederbörd, avdunstning och solinstrålning in, 

vilka används vid beräkning. 

Förutom beräkning av tidigare nämnda parametrar har en kvantifiering av 

energimängden som krävs för ökad reningsperiod gjorts. Simulerings-

modellen ger möjlighet att modellera omplacering av energier internt inom 

dammsystemet och följder detta kan medföra. Modellering av energitillskott 

från externa källor görs även. Olika drifttider som effekterna tillförs simule-

ras för år ett i modellen. 
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2.3 Jämförelsegrunder mellan tekniska lösningar 

Grunderna för jämförelsen mellan de tekniska lösningarna kommer vara 

driftsäkerhet, praktisk genomförbarhet, enkelhet och ekonomi, gällande fasta 

och rörliga kostnader. Dessa parametrar anses som huvudsakliga parametrar 

för applicering på Häringetorp avfallsanläggning samt uppdragsgivaren in-

tresse och efterfrågan. Miljöaspekter jämförs ej i enlighet med avgränsning i 

rapporten men kommer nämnas i avsnitt 6.0 Diskussion.   

2.4 Alternativa angreppssätt 

Ett alternativt angreppssätt för att lösa problemet hade varit faktisk mätning 

av solinstrålning, flöden, nederbörd, avdunstning, volymer och temperatur i 

dammsystemet under ett år eller flera år. Mätningar hade kunnat användas 

för att beräkna energin som krävs för uppvärmning och sedan göra en jämfö-

relse mellan tekniska lösningar. Tiden har i detta fallet varit en begränsande 

faktor samt tillgång till utrustning för mätningar. Detta angreppssätt ger inte 

heller möjlighet att simulera omplacering av energier inom dammsystemet.  

Alternativt hade Surface Energy Balance System, SEBS, kunnat användas 

för att uppskatta värmebalansen över dammarna och genom denna beräkna 

energimängderna. SEBS är en algoritm framtagen av Su [40] som beräknar 

och modellerar värmeflöden över en yta genom att kombinera satellitdata 

över jordytan med meteorologiska data. Modellen tar hänsyn till hur faktorer 

som albedo och emissivitet skiljer sig mellan olika ytor och kan därmed an-

vändas på många olika ytor. Data som krävs för modelleringen kan delas in i 

tre uppsättningar där den första uppsättningen är analysdata över ytan i form 

av emissivitet, albedo och temperatur. Den andra är meteorologisk baserad 

data och inkluderar lufttryck, relativ fuktighet och vindhastighet. Den sista 

uppsättningen data som krävs är parametrar gällande strålning såsom kort-

vågig- och långvågigstrålning. SEBS har testats och validerats i flera studier 

över mark men fåtalet studier finns över hur modellens beräkningar kan ap-

pliceras över vattenytor. [40, 41] 

I artikeln Surface Energy Balance of Fresh and Saline Waters: AquaSEBS 

[41] görs en utveckling av SEBS modellen för att anpassa denna till vatten-

ytor. Anpassningen görs genom förändring av parametrar som är kopplade 

till avdunstning för att bättre stämma överens med värmeväxling som sker 

över en vattenyta. [41] 

SEBS och eventuell utveckling av modellen, för att passa vattenytor, valdes 

bort då data saknades för att kunna använda modellen samt att det finns få 

studier över hur en anpassad modell för en öppen vattenyta fungerar. 

[40, 41] 
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Ytterligare ett alternativt angreppssätt till problemet hade varit, likt SÖRAB, 

att praktiskt installera ett uppvärmningssystem för dammen och efter en 

provperiod utvärdera lämpligheten för given teknik. Detta sätt att angripa 

problemet har inte varit aktuellt eftersom tidsramen inte hade täckt lämplig 

provtid eller utvärderingstid samt de ekonomiska aspekterna som uppvärm-

ningssystemet hade krävt. 
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 3.0 Teori 

För att lösa problemet gällande att hålla uppe temperaturen i en av flera  

seriekopplade dammar måste en teoretisk modell för mass- och energiflöden 

inom systemet ställas upp. Systemet måste dels ta hänsyn till klimatfaktorer 

såsom solinstrålning, avdunstning, konvektion och nederbörd men även pro-

cessparametrar såsom flöden inom systemen, pumpkapaciteter och renings-

period. När modellen ställts upp kan sedan olika tekniker, som utnyttjar in-

terna och externa värmekällor, införas för att analysera dess tillämpbarhet 

för att höja temperaturen i en av dammarna i det seriekopplade systemet.  

3.1 Mass- och energibalans 

Massbalans eller vattenbalans över en vattenreservoar beror på inkommande 

vattenflöden; nederbörd, inflöden och grundvatten, samt utgående vatten-

flöden; avdunstning och utflöden [42]. En enkel variant av en massbalans för 

en vattenreservoar kan formuleras enligt: 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑖𝑛 + 𝑁𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 = 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑢𝑡 + 𝐴𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ± 𝑀𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 

Vid en vattenreservoar, som avgränsas från omgivande miljö genom ett 

geomembran, hindras eventuella flöden av grundvatten till reservoaren och 

vise versa. Det innebär att något utbyte mellan grundvatten och reservoar-

vatten inte finns och därmed innefattas inte dessa av in- och utflöden. [24]  

Energiutbyte över en öppen vattenyta, som den hos en vattenreservoar, sker 

enligt termodynamikens andra huvudsats då värme övergår från ett varmare 

medium till ett kallare [9]. Genom att studera utbytet kan en energibalans 

tecknas över reservoaren. Denna utgörs av inkommande energi i form av 

solinstrålning och utgående energi såsom strålning från vattenreservoaren, 

utgående flöden samt avdunstning. Beroende på skillnaden i temperatur hos 

vattnet och dess omgivande yta kan energi i form av konvektion och neder-

börd antingen vara ett tillskott eller en förlust för reservoaren. Liknande gäl-

ler för inkommande flöde, är temperaturen hos flödet högre än den hos vatt-

net tillförs energi till reservoaren medan ett kallare flöde kräver energi från 

reservoaren och blir därmed en förlust. [43, 44]  

En enkel variant av en energibalans över en vattenreservoar kan tecknas 

som: 

𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑈𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + Ö𝑣𝑒𝑟˗/𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 

Över-/underskottet i energi beror av den energi som vattenreservoaren har 

vid början av balansberäkningen. Energin i vattenmängden från början be-

räknas enligt ekvation 1 och beror av volymen, 𝑉, den specifika värmekapa-

citeten, 𝐶𝑝, densiteten, 𝜌, temperaturen hos vattnet, 𝑇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛, och vald refe-

renstemperatur, 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠.  
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Den valda referenstemperaturen har en stor inverkan på vilken beräknad 

energi som fås, vid jämförelse av energi i olika vattenreservoarer är det vik-

tigt att referenstemperaturen är samma. Vanligen sätts referenstemperaturen 

till 0 °C. [45]  

𝑄𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝜌 ∙ (𝑇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠)     (1 

3.1.1 In- och utflöden 

Flöden ut och in till en vattenreservoar påverkar både volymen i reservoaren 

och energimängden. Energin som finns i ett flöde kan beräknas enligt  

ekvation 6, där densitet, 𝜌, gäller för mediet som flödar, 𝐶𝑝 är den specifika 

värmekapaciteten för mediet, 𝑉𝑓𝑙ö𝑑𝑒 är volymen på flödet,  𝑇𝑓𝑙ö𝑑𝑒  är tempera-

turen på flödet och 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠  är satt referenstemperatur. [45] 

𝑄𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑛 = 𝑉𝑓𝑙ö𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝜌 ∙ (𝑇𝑓𝑙ö𝑑𝑒 − 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠)     (6 

Likt beräkning av energi i en vattenreservoar har den valda referenstempera-

turen stor inverkan på vilken beräknad energi som fås. Som tidigare nämnt 

sätts referenstemperaturen vanligen till 0 °C.   

3.1.2 Nederbörd 

Nederbörd klassas enligt definition som den mängd vatten vilken tillförs till 

jordens yta i fast eller flytande form, vilket ger ett tillskott i massa. Den 

främsta faktorn till vilket aggregationstillstånd vattnet har när det når jord-

ytan är temperaturskillnaden mellan molnet och jordytan. Även fallhastig-

heten hos dropparna och molnets höjd påverkar vilket tillstånd vattnet har. 

Då vattnets kretslopp är slutet blir det en cirkulation genom avdunstning, 

vattnet i atmosfären kondenserar och bildar moln och regn, vilket i sin tur 

faller ut som nederbörd och sluter kretsloppet genom att det transporteras via 

mark och grundvatten till vattendrag, sjöar och hav. [46, 47, 48] 

Energiinnehållet som nederbörden har när den når en yta beror av mängden 

och temperaturen. Energin blir antingen ett tillskott eller en förlust, beroende 

på nederbördens temperatur i förhållande till ytans. [45, 46] 

Ekvation 5 visar hur energin förhåller sig till värmekapaciteten, 𝐶𝑝, densi-

teten, 𝜌, temperaturen hos ytan, 𝑇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛, samt volym, 𝑉𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑, och tempe-

ratur på nederbörd, 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡.  

𝑄𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 = 𝐶𝑝 ∙ 𝜌 ∙ (𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛) ∙ 𝑉𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑    (5 
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Värden för nederbörd är hämtade från databaserna RETScreen Expert och 

SMHI Öppna data – meteorologiska observationer. Generella värden för  

nederbörd i Växjö ligger mellan 40–90 mm per månad med ett årsmedel 

omkring 700–800 mm.  

3.1.3 Avdunstning  

Avdunstning är en ständig process över jordytan då vatten i vätskeform om-

vandlas till gas, vattenånga. Avdunstningen sker då vattenmolekyler på en 

yta, exempelvis en sjöyta, får tillräckligt mycket energi för att kunna avgå i 

form av vattenånga till luften. För att vatten ska övergå till ånga krävs det en 

mängd värmeenergi, vilket innebär att avdunstning sker med högre hastighet 

på varma ytor än kalla. Faktorer såsom lågt atmosfärtryck, hög vindhastighet 

och låg luftfuktighet leder också till ökad hastighet på avdunstningen. [2] 

Avdunstning som sker från vattenreservoar påverkar både energin och  

volymen hos vattnet, den energi som krävs blir en förlust för vattnet och  

volymen minskar då avdunstning sker [45]. Energi som avgår i form av av-

dunstning är proportionell mot volymen på vattnet som avgår, 𝑉𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 

densiteten hos vattnet, 𝜌, och den specifika ångbildningsentalpin hos vattnet, 

ℎ, se ekvation 3 [49]. Den specifika ångbildningsentalpin har enheten 

J/(kg∙K) och beskriver mängden energi som krävs för att vatten ska avgå. 

Den specifika ångbildningsentalpin är temperaturberoende, ju högre tempe-

ratur vattnet har desto mindre energi krävs [50].  

𝑄𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝜌 ∙ ℎ       (3 

För en öppen vattenyta sker avdunstning när en temperaturskillnad finns 

mellan vattnets temperatur och luftens temperatur. Under de perioder när ett 

istäcke ligger sker ingen energiförlust i form av avdunstning till den omgi-

vande miljön. Via SMHI:s, Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti-

tut, hemsida finns data tillgänglig för den årliga avdunstningen i Sverige. 

Den data som presenteras är ett medelvärde för åren 1961–1990 och i Växjö 

ligger värdet på 600 mm/(m2∙år). [51, 52]   

3.1.4 Strålning 

Värme kan överföras från en yta till en annan genom strålning med hjälp av 

elektromagnetiska vågor. Alla kroppar med en temperatur över den absoluta 

nollpunkten, 0 K, utstrålar mer eller mindre värme. Vid beräkning tas hän-

syn till den bestrålade kroppens förmåga att absorbera infallande strålning. 

En kropp som absorberar all infallande strålning, vars reflektion och trans-

mission är noll, kallas för en svart kropp. [2, 9, 53] 
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Hos en svart kropp är emissionsförhållandet och absorptionsförhållandet en-

ligt definition lika stora. För verkliga kroppar, grå kroppar, gäller detta sam-

band endast om temperaturerna hos de emitterade och absorberade kroppar-

nas temperaturer är lika. Då temperaturen mellan den emitterade och absor-

berande kroppen inte är lika beror absorptionsförhållandet av den utstrålade 

kroppens temperatur och omgivningens temperatur. Den emitterade mäng-

den strålning som en kropp kan avge beror enligt definition på förhållandet 

mellan den verkliga kroppens och en svart kropps förmåga att emittera strål-

ning vid en specifik temperatur. Emissionsförhållandet varierar mellan 0 och 

1, där en svart kropp har värdet 1. För vatten ligger emissionsförhållandet 

omkring 0.97 [45]. [2, 9, 53] 

Strålningsutbytet mellan två eller flera kroppar i ett rum beror av samtliga 

kroppars temperaturer, emissionsförhållande och placeringar i förhållande 

till varandra. För att beräkna effektutbytet mellan två kroppar, 𝑃𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔, 

kan en utveckling av Stefan-Boltzmanns lag användas. Det resulterande 

emissionsförhållandet mellan de två kropparna, Stefan-Boltzmanns konstant, 

𝜎, arean, 𝐴, varvid energiutbytet sker samt temperaturen, 𝑇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 och 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡, 

hos kropparna, användas enligt ekvation 2. [2, 9, 53] 

𝑃𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐴 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
4 − 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡

4 )       (2 

3.1.4.1 Solinstrålning 

Solinstrålning är den viktigaste källan till energi på jorden. Den, genom  

atmosfären, inkommande solinstrålningen kan reflekteras tillbaka till  

atmosfären av moln eller av jordytan. Den reflekterade mängden solinstrål-

ning uppgår till omkring 30 % av den infallande. Strålningen som passerar 

atmosfären kan delas in i två kategorier, diffus och direkt strålning. Den dif-

fusa strålningen är den strålning som reflekteras eller sprids innan den når 

jordytan medan den direkta strålningen är den som utan föregående reflekt-

ion eller spridning når jordytan. I de norra delarna av Europa anses den to-

tala solinstrålningen över ett år vara jämt fördelad mellan diffus och direkt 

strålning. [43, 45, 54, 55, 56] 

Solinstrålningen över norra Europa skiljer sig markant beroende på vilken 

årstid det är. Hur dagslängden varierar beroende på månad, solinstrålning 

och latitud gällande de norra breddgraderna, finns illustrerat i figur 3. I  

januari kan den direkta strålningen vara nedemot en tredjedel så stor som 

den i juli. Reflektionsgraden av infallande strålning påverkas starkt av 

materialet som ytan har där strålningen träffar. Generellt har en öppen vat-

tenyta ett albedo omkring 0.03–0.1 under sommaren, och ett albedo på  

0.8–0.9 under vintern, när det ligger snö och is på ytan. [43, 45, 54, 55, 56] 
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Utifrån mätstationer runt om i landet kan data över medelsolinstrålning per 

kvadratmeter och dag under årets månader fås. Generella medelvärden häm-

tade från programvaran RETScreen Expert för solinstrålning i Växjö ligger 

mellan 250–518 Wh/(m2∙d), med ett årsmedel omkring 258 Wh/m2. [57, 58] 

3.1.5 Konvektion 

Utbyte av energi i form av värme mellan en fast yta och en fluid sker huvud-

sakligen genom konvektion. Konvektion kan både vara naturlig eller på-

tvingad. Vid naturlig konvektion är kraften som driver konvektionen skill-

naden i densiteten hos fluiden, vilken beror på temperaturskillnaden mellan 

de olika partiklarna hos fluiden. Den påtvingade konvektionen förstärker de 

naturliga strömmarna hos fluiden genom en utomstående kraft, till exempel 

en fläkt. Då hastigheten hos fluiden är större vid påtvingad konvektion än 

naturlig kommer mer värme överföras vid given temperatur. [9, 59]  

Oavsett om konvektionen är naturlig eller påtvingad, sker mellan den fasta 

ytan och fluiden eller omvänt, beräknas den överförda värmemängden, 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛, på samma sätt. Värmemängden som överförs är proportionell 

mot storleken på ytan, 𝐴, temperaturskillnaden mellan ytan och fluiden, 𝑇𝑦𝑡𝑎 

och 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑, och värmeövergångskoefficient, 𝛼, se ekvation 4. [9, 59]  

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑)       (4 

Figur 3: Illustration över hur dagslängden på de norra breddgraderna 

varierar över månad och latitud. Växjös latitud är cirka 60 ° [90] 

Med tillstånd av Scott Jones [84] 
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Värmeövergångskoefficienten beskriver hur effektivt värme överförs mellan 

yta och fluid. Denna beror på en mängd faktorer såsom fluidens egenskaper, 

strömningssätt hos fluiden, ytans material, skillnaden i temperatur mellan 

fluiden och yta med mera. Enheten för värmeövergångskoefficienten är 

W/(m2∙K). [9]  

Konvektion över en öppen vattenyta är både påtvingad och naturlig. Den på-

tvingade konvektionen påverkas till stor del av hur mycket det blåser över 

vattenytan samt temperaturskillnaden mellan vattenytan och fluiden, i detta 

fallet luft. Turbulensen som vinden resulterar i på vattenytan samt kon-

vektionen som sker i vattnets övre mängd driver lagrad värme till ytan och 

vidare till den omgivande luften. Vindhastighetens påverkan på konvektion 

representeras av värmeövergångskoefficienten. [51, 60] 

Värden för hur vindhastigheten och lufttemperaturen ser ut över ett år är 

tagna från databasen RETScreen Expert. Vindhastigheten i genomsnitt under 

ett år ligger på 3.3 m/s i Växjö. Medellufttemperaturen i januari respektive 

juli är -0.9 °C och 17.7 °C i Växjö.  

3.2 Tekniker för uppvärmning 

Det finns ett flertal olika tekniker som kan användas för uppvärmning av en 

nitrifikationsdamm, vilka utnyttjar olika värmekällor och processer för att 

producera värme. Nedan presenteras funktionen bakom uppvärmningstekni-

kerna solfångare, värmepump och biobränslepanna.  

3.2.1 Solfångare 

Solfångare är en typ av värmeväxlare som överför energi från solinstrålning 

till ett transportmedie. Genom att infallande solinstrålning absorberas av sol-

fångare och omvandlas till värme kan värmen sedan överföras till en ström-

mande fluid. Energin i form av värme kan sedan användas direkt för varm-

vattenproduktion eller lagras i en ackumulatortank för att användas vid se-

nare tillfälle. [61]  

Vid placering av solfångare är det lämpligt med söderläge, där solfångarens 

vinkel relativt markens bör ligga omkring samma vinkel som den lokala lati-

tuden för att uppnå maximalt årsutbyte. Vid vinkelrätt yta hos solfångarna i 

förhållande till solinstrålningen ges maximalt energiutbyte då minimalt av 

solinstrålning reflekteras. Vinkeln på solfångaren kan därför behöva justeras 

beroende på årstid och solens höjd över horisonten, vilket kan göras om sol-

fångaren fästen är ställbara. [62, 63] 
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För att maximera utbytet under vintern är en vinkel mellan solfångaren och 

marken större än den lokala latituden är fördelaktigt medan vinkeln under 

sommaren ska vara mer horisontell. Godfrey Boyle skriver i Renewable 

Energy - Power for sustainable future [57] att en optimal vinkel mellan sol-

fångare och horisont under vintern är omkring 10 ° över lokal latitud. Detta 

medan vinkeln med högst utbyte under sommaren ligger någonstans mellan 

horisontell placering och 20 ° under lokal latitud. [57] 

Fördelarna med att använda solfångare är att tekniken använder sig helt av 

en förnyelsebar energikälla för att producera värme. Under drift förekommer 

inga utsläpp av växthusgaser, dock genereras sådana gaser under produkt-

ionen av solfångare. Utsläppen som uppkommer under produktion är dock 

mycket lägre jämfört med fossila system för uppvärmning av vatten. [62] 

 

En stor begränsning i denna teknik är att den är direkt beroende av solin-

strålning och påverkas starkt av skuggning. Då intensiteten på solinstrål-

ningen varierar beroende på breddgrad kan det krävas stora arealer när större 

energimängder ska produceras. Strålningsintensiteten varierar på dags-,  

månads- och årsbasis vilket resulterar i att det även är viktigt att tänka på 

magasineringsmöjligheter för att ta tillvara på all värmen som produceras. 

[9]  

Hur stor effekt som kan fås ut från en solfångare beror på infallande strål-

ning samt förluster. Den infallande strålningen som når kollektorn, den yta 

på solfångaren där solinstrålning fångas upp, beror både på arean hos sol-

fångaren och strålningsintensiteten vid den specifika tidpunkten. Förluster 

beror på solfångarens vinkel relativt solens och därmed graden av reflektion 

av infallande strålning. Absorptionsförmåga hos solfångaren, kollektorns 

temperatur relativt omgivningens samt solfångarens generella värmeöver-

gångstal påverkar också förlusterna. [64] 

Det finns flera olika utformningar av solfångare och i Sverige är det enligt 

Energimyndigheten vanligast med plana glasade solfångare, plana oglasade 

solfångare samt vakuumrörsolfångare [65]. 
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3.2.1.1 Plana solfångare 

Plana glasade solfångare har vanligtvis en absorbator, av mörk metall med 

ett isolerat hölje för att minska de termiska förlusterna, som tar emot sol-

instrålningen och omvandlar denna till värme. Ett glaslock på solfångarens 

framsida minskar de termiska förlusterna ytterligare. Se figur 4 för upp-

byggnad av en glasad solfångare.  [66] 

Glaslocket minskar inte enbart de termiska förlusterna utan har även en be-

gränsning i vilka våglängder som passerar glasytan. Då glas vanligtvis släp-

per igenom en stor del av strålning mellan våglängderna 0.3–1 mikrometer 

samtidigt som strålning med våglängder utanför detta spektrum till största 

del reflekteras så kan behandling av glasytan med nickel-, zink- och svavel-

föreningar behöva göras. Behandlingen främjar absorptionsförmågan hos 

solfångaren för våglängder under en mikrometer och minskar solfångarens 

emissionsförmåga för strålning med våglängder över en mikrometer. 

[57, 65, 66, 67] 

Varierande väderförhållanden såsom ökad vindhastighet och lägre lufttem-

peratur påverkar plana glasade solfångare negativt gällande dess förmåga att 

nyttiggöra infallande solstrålning. Plana glasade solfångare har en fluktue-

rande verkningsgrad som är säsongsberoende. Under sommarmånaderna har 

denna typen av solfångare högst verkningsgrad, om man studerar de tre van-

ligaste typerna enligt Energimyndigheten.  

Figur 4: Tvärsnitt av en plan glasad solfångare. Teflonet fungerar som 

konvektionshinder, aluminiumet ger reflektion vilket koncentrerar 

solinstrålningen och mineralull är i denna illustration det  

isolerade höljet  

Med tillstånd av Johan Nyqvist [87] 
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En generell verkningsgrad ligger mellan 40–80 %, vid en solinstrålning på  

1 000 W/m2 och en temperaturdifferens mellan absorbator och omgivningen 

på omkring 30 °C. [9, 66, 68] 

Till skillnad från plana glasade solfångare har oglasade solfångare som 

namnet antyder inget glaslock. Fördelen är att de optiska förlusterna som 

uppstår i glaslocket reduceras avsevärt. Däremot har dessa solfångare en 

större känslighet, i förhållande till de glasade, för varierande väderförhållan-

den, främst i form av ökande vindhastighet. Då även strålnings- och  

konvektionsförluster ökar i dessa applikationer lämpar de sig främst vid drift 

där lägre temperaturer ska uppnås. En lägre inköpskostnad och en större 

kostnadseffektivitet i jämförelse med de glasade solfångarna gör de oglasade 

solfångarna attraktiva och användbara för till exempel uppvärmning av  

utomhusbassänger under sommarperioden. [57, 61, 65, 67] 

3.2.1.2 Vakuumrörsolfångare  

Vakuumrörsolfångare, likt plana solfångare, tar upp både diffus och direkt 

strålning. Solfångare som använder sig av vakuumtuber lämpar sig bättre vid 

kallare klimat då vakuum varken leder värme eller kyla och på så sätt mins-

kar termiska förluster orsakade av vindförhållanden och utomhustempera-

turen. I vakuumtuberna sitter absorbatorn placerad i ett glasrör med ett om-

givande medium. Mediet, som vanligtvis är metanol, förångas då solinstrål-

ning träffar absorbatorn och värmer upp ett externt strömmande media via 

värmeväxling varvid det externa mediet ökar i temperatur och metanolen 

kondenserar. Se figur 5 för illustration av vakuumrörets funktion. Genom att 

använda denna tekniken, då ett internt medium genomgår fasförändring, fås 

även en högre värmeeffektivitet vid låga infallsvinklar. [57, 61, 65, 66] 

Generellt sett har vakuumsolfångare en högre verkningsgrad än plana sol-

fångare, både glasade och oglasade, under hösten, vintern och våren då för-

lusterna är mindre och upptaget av den indirekta strålningen är högre. En  

typisk verkningsgrad för vakuumrörsolfångare ligger mellan 50–80 %, vid 

en solinstrålning på 1 000 W/m2 och en temperaturskillnad mellan absorba-

torn och omgivningen på runt 30 °C. Verkningsgraden kan ökas ytterligare 

om reflektorer placeras runt solfångaren, detta för att centrera infallande sol-

strålning mot kollektorn. [66, 68] 
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3.2.2 Värmepump 

En värmepumps funktion är att överföra energi i form av värme från en kall 

källa till en varm. Värmeöverföringen sker genom kondensering och förång-

ning av ett köldmedium. Köldmediet är en vätska som förångas vid låg tem-

peratur och lågt tryck där valet av köldmedium görs beroende på vilken 

temperatur värmepumpen ska leverera. [57, 69] 

Under värmeöverföringsprocessen går köldmediet i en sluten krets där den 

vid punkt 1 i figur 6, befinner sig vid lågt tryck som vätska. I förångaren till-

förs energi från en köldbärare, vilken ger köldmediet tillräckligt mycket 

energi att förångas, punkt 2. Köldbäraren är det medium som tar upp värme 

från den externa källan. I kompressorn, som drivs av elektricitet, höjs både 

trycket och temperaturen. Den heta ångan, punkt 3, går in i kondensorn där 

ett värmeutbyte sker till en värmebärare. Värmebäraren är det mediet som 

transporterar värmen vidare, exempelvis till element i ett hushåll.  

Figur 5: Illustration och förklaring över hur värmeöverföring sker i ett 

vakuumrör. I kopparheatpipen finns metanolen och färgöver-

gången mellan röd och blå illustrerar metanolens fasövergång. 

I toppen på kopparheatpipen sker värmeutbytet till det externa 

mediet.  

Med tillstånd av Magnus Axelsson [88] 
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Köldmediet kondenserar till en varm vätska och avger på så sätt sin varma 

ångbildningsenergi. I punkt 4 går mediet genom en expansionsventil där en 

sänkning i temperatur och tryck sker. Därefter sker cykeln på nytt. [57, 69] 

De lågtempererade värmekällorna som kan utnyttjas för att driva processen 

är värme i mark, luft, sjöar, vattendrag, spillvärme eller delflöden i proces-

ser. Värmepumpar som utnyttjar värmen som finns tillgänglig under jordens 

yta kallas geotermiska, de som utnyttjar värme i sjöar och vattendrag kallas 

hydrotermiska och utnyttjande av värme i luft kallas aerotermiska värme-

pumpar. Enligt Europaparlamentets direktiv gällande förnybar energi, 

2009/28/EG, [70] klassas den energi som tillhandahålls från värmepumpar 

som förnyelsebar om mängden energi som tas ut klart överskrider den till-

förda energin som krävs för att driva kompressorn [71]. Om elektriciteten 

som driver kompressorn dessutom kommer från en fossilfri källa bör utsläp-

pen av koldioxid vara mycket små eller inga alls under drift. [57] 

Förhållandet mellan uttagen energi och tillfört arbete kallas värmefaktor  

eller COP, 𝛷, och är ett mått på värmepumpens effektivitet. COP beräknas 

enligt ekvation 7, där 𝑞𝑏𝑜𝑟𝑡  är värmemängden som levereras, 𝑤 är arbetet 

som krävs för att driva värmepumpen och 𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 är värmen tillförd från 

värmekällan. [57, 69]  

𝛷 =
𝑞𝑏𝑜𝑟𝑡

𝑤
=

𝑞𝑏𝑜𝑟𝑡

𝑞𝑏𝑜𝑟𝑡−𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
        (7 

  

Figur 6: Schematisk bild över värmepump 
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Den levererade värmemängden 𝑞𝑏𝑜𝑟𝑡 är både den värmemängd som tagits 

upp och den största delen av tillfört arbete, vilket innebär att värmefaktorn 

alltid är större än 1. COP hos en värmepump ligger mellan 2–4.5. Vid be-

räkning av COP tas hänsyn till förluster som förekommer vid värmeöverfö-

ringar mellan köldbäraren och köldmediet och vidare till värmebäraren samt 

vid effektöverföringen mellan kompressorn och köldmediet. [57, 69]  

3.2.2.1 Geotermiska värmepumpar 

Utnyttjande av den värmemängd som finns tillgänglig under jordytan kan 

antingen göras med en jord- eller bergvärmepump. Värmen som finns under 

jordytan härrör både till solinstrålningen och från den värme som naturligt 

bildas i jordens inre genom radioaktiva sönderfall. Hur stor del av värmen 

som härrör till solinstrålningen respektive jordens inre beror på djupet, vid 

djup större än 15–20 m beror temperaturen främst av värmeflödet från jord-

ens inre. [57, 69] 

Jordvärme tar upp värmen i marken genom nedgrävda slangar, en jordslinga, 

på cirka 1–1.5 m djup. Slingorna läggs normalt med ett avstånd på 1–1.5 m 

för att marken inte ska kylas för mycket. Eftersom effektuttag görs kommer 

marken efterhand kylas en aning och drabbas då lättare av tjäle. Jordslingan 

består av plast och i slangarna går köldbäraren som är vatten utblandat med 

en frysskyddsvätska som vanligen är en alkohol. Vid kontakt med Gustaf 

Antonsson, kyl- och värmepumpsinstallatör på Linds & Källmans AB, in-

formerar Antonsson att man tidigare använd glykol som frysskyddsvätska 

men att idag används bioetanolblandning mer och mer. Denna övergång har 

skett då etanol ger mindre skador på omgivande mark vid läckage. Utbyte av 

värme mellan marken och slangarna beror på mängden fukt i marken samt 

markens geologiska egenskaper. Effektuttaget ligger normalt mellan  

10–20 W/m slang. [69, 72] 

Utnyttjande av jord som värmekälla har fördelar då temperatursvängningar-

na hos jorden är mindre än hos luften. Temperaturen hos jorden är också 

lägre än luften under sommaren och högre under vintern. Detta medför ett 

högre COP för jordvärmepump än för en luftvärmepump per årsbasis. [69] 

Värmen vid en bergvärmepump tas ut från ett eller flera borrade hål med 

djup på 100–150 m. När energi tas ut genom borrhål kallas det för energi-

brunn. I energibrunnen placeras en U-slinga av plaströr där köldbäraren flö-

dar i ett slutet system och tar upp värmen från omgivande berg. Köldbärare 

är samma vätska som används vid jordvärme. I Sverige ligger medeltempe-

raturen i berget runt 4 °C. Beroende på omgivande bergart kan uttag göras 

på cirka 20–40 W/m borrhål. [57, 69, 72] 
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Värmeuttaget som görs från berget kommer leda till en temperatursänkning, 

vilken är mest drastisk under de första åren för att sedan stabiliseras. Efter 

uttag under 20–30 år kommer sänkningen i temperatur vara cirka 10 % av de 

första årens temperatursänkning. Vid mer än en energibrunn är det viktigt 

med ett avstånd mellan brunnarna för att respektive uttag inte påverkar de 

andra. Avståndet mellan brunnarna ska vara minst 20 m. [57, 69, 72] 

Vid installation av värmepump som utnyttjar geotermisk värme ska anmälan 

göras till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning. Godkännande av 

ansökan krävs för nedläggning av slingor och brunnsborrning. [72, 73] 

3.2.2.2 Hydrotermiska värmepumpar 

I sjöar och vattendrag finns det magasinerade värmemängder som kan ut-

nyttjas som värmekälla för en värmepump. Fördelar med vatten är dels den 

höga specifika värmekapaciteten och värmeledningsförmågan samt att temp-

eraturen är relativt stabil under året. Genom att vatten pumpar upp från käl-

lan kan värmen i vattnet överföras direkt till förångaren eller via en mellan-

värmeväxlare, vilket ställer krav på utrustningen som används. Förångaren 

eller värmeväxlaren behöver kunna rengöras lätt vid eventuella föroreningar, 

ha en hög korrosionshärdighet och tåla eventuella isbildningar vid låga tem-

peraturer. Värmemängden som kan tas ut från en sjö ligger runt  

20–30 W/m rör. [57, 69] 

Liknande som vid jord- och bergvärmepump måste tillstånd sökas från 

kommunen för nedläggning av slingor i sjöar och vattendrag [73]. 

3.2.2.3 Aerotermiska värmepumpar 

Värmekälla i form av utomhusluft är en lättillgänglig källa men har begräns-

ningar då temperaturen hos luften är lägst när behovet av värme är som 

störst. I och med detta krävs oftast ett komplement till en luftvärmepump 

under den kallare delen av året. När temperaturen hos den värmeförande 

ytan är lägre än luftens daggpunkt kan is bildas i förångaren vilket ger tek-

niska problem och ekonomin hos anläggningen försämras. Vid daggpunkten 

är lufttemperaturen lägre än vattnets kondenseringstemperatur, vilket gör att 

en del av vattnet som finns i form av vattenånga i luften kommer fällas ut i 

vätskeform. [9, 57, 69]  

En luftvärmepump kan använda värmen som finns tillgänglig i frånluften 

från ventilationsanläggningar. Frånluften har normalt en temperatur kring  

20 °C och dess värmemängd kan utgöra 20–30 % av byggnadens värmebe-

hov, vilket innebär att en stor del värme kan plockas ut. [69] 
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3.2.2.4 Övriga värmekällor 

Som tidigare nämnts kan en värmepump drivas med källor såsom spillvärme 

eller andra varma flöden i en process. Vid användning av spillvärme eller 

värmeflöde kan energi nyttiggöras som annars hade gått till spillo. [69] 

Vid användning av energi från flöden i en process där värme utnyttjas i ett 

senare delsteg i processen, sker omfördelning av värme internt. Vid behov 

av värme i en process kan därför kartläggning över värme i delflöden i pro-

cessen göras för att se om möjligt att utnyttja intern värme. Dock är det vik-

tigt att tänka på att uttag av värme kommer ge en energimässigpåverkan i 

vidare led. En analys över hur uttag av värme från ett flöde påverkar är där-

för viktigt att göra innan omplacering sker. Lösningar där en kombination av 

intern och extern värme utnyttjas kan ibland krävas när den interna värmen 

inte täcker hela behovet.  

3.2.3 Biobränslepanna  

Användning av förbränningsprocess med biomassa som bränsle är en av de 

vanligaste processerna för att producera värme i Sverige [9]. Den årliga av-

verkningen av biomassa i Sverige är mindre än tillväxten, vilket gör träd-

bränsle till ett hållbart alternativ för att generera värme [74]. I och med att 

tillväxten är större än uttaget kan biomassa, i Sverige, klassas som ett koldi-

oxidneutralt bränsle, vilket innebär att det inte frigörs större mängder koldi-

oxid vid förbränning än vad biomassan bundit under tillväxt [75].  

I en förbränningsprocess frigörs värme när det ingående bränslet genomgår 

en kemisk reaktion, oxidation, där främst kol, väte och syre är de betydande 

komponenterna. För att starta den kemiska reaktionen krävs det en tänd-

temperatur, som vanligen ligger mellan 200–300 °C för trädbränslen. Tänd-

temperaturen är per definition den temperatur som bränslet måste nå innan 

den bildade värmemängden från oxidationen överskrider den externt till-

satta. Oxidationen mellan bränsle och förbränningsluften i förbrännings-

rummet sker med en hastighet stor nog att höja temperaturen på komponen-

terna avsevärt. Bränslet torkas, förgasas och förbränns och kvar efter för-

bränningen är aska, oorganiska restprodukter, vilken vid många pannor förs 

ut från förbränningsrummet per automatik. [9] 
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Beroende på vilken effekt pannan eller brännaren är avsedd för kan dess ut-

formning se olika ut. Mindre pannor använder vanligen bränsle i form av 

pellets eller flis. Pelletspannor med brännare är avsedda för en effekt mellan 

10–300 kW. En pelletspanna med brännare består i stort sett av tre delar 

brännare, panna och lager för bränsle, se figur 7. Brännaren tänder en låga 

som startar oxidationen, vars storlek beror på mängden pellets. Pellets förs 

in i pannan via en matarskruv, vilket innebär att driften underlättas om 

bränslelagret är i närheten av pannan. Den aska som produceras hamnar på 

botten av panna och kan plockas ut därifrån. Värmen som bildas i rökgaser-

na under förbränningen värmer upp väggarna på pannan som i sin tur värmer 

rör där vatten cirkulerar, en vattenmantel, och på detta sätt sker  

värmeutbytet. [76] 

Flis- och pelletspannor med fast eller rörlig rost är anpassade för effekter 

mellan 700–1 000 kW. På rosten sker förbränningen och skillnaden mellan 

en fast och rörlig rost är att den rörliga förflyttar bränslebädden under för-

bränningen. Exempel på en rörlig rost är en trapprost som stötvis skjuter 

bränslet i rostens riktning och liknar i utformningen en trappa. I slutet av 

rosten finns askutmatningen. Värmeutbytet sker liknande det vid en pellets-

panna med brännare. Se figur 8 för principskiss över en panna med rost. [9]  

Figur 7: Principskiss över en pelletspanna med brännare. De röda  

pilarna illustrerar rökgasernas väg genom pannan och det blå  

visar vattnet i väggarna 

Med tillstånd av Bengt-Erik Löfgren [91] 
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Pellets som är en vidareförädlad produkt från trä har en generell fukthalt 

mellan 5–15 %, vilket har en direkt koppling till det effektiva värmevärdet, 

som för pellets ligger omkring 18 MJ/kg, värden tagna från databasen  

Phyllis. Flis har, till skillnad från pellets, en generellt högre fukthalt,  

10–55 %, och ett lägre effektivt värmevärde på omkring 10–12 MJ/kg, vär-

den baserade på data från databasen Phyllis. Fukthalten och värmevärdet kan 

kopplas till verkningsgraden för bränslepannor eldade med respektive 

bränsle. En generell verkningsgrad för en pelletseldad panna ligger på om-

kring 91 % medan en flispannas verkningsgrad är aningen lägre, runt 86 %. 

[77, 78]  

Oberoende vilken typ av panna eller bränsle som används förekommer det 

förluster i systemet dels i form av värmeförluster genom pannans väggar 

men även förluster vid torkning av bränslet och förbränningstekniska para-

metrar såsom syretillförsel. [9, 79] 

Eftersom sot och aska bildas vid förbränning kan beläggningar bildas på 

pannans insida vilket innebär att rengöring kan behövas. Rengöring och 

borttagning av beläggningar är viktigt för att materialet på insidan inte ska-

das av till exempel korrosiva komponenter i bränslet som frigörs vid för-

bränning. De beläggningar som förekommer på insidan av pannans väggar 

kan påverka värmeöverföringen till vattenmanteln, vilket ger en försämrad 

verkningsgrad.  

Figur 8: Principskiss av en biobränslepanna med rost. I konvektions-

delen leds rökgaserna ut och dess värme överförs till vatten-

manteln. Illustration: RISE Jordbruk och livsmedel 

Med tillstånd av Carina Johansson [92] 
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Vid förbränning kan utsläpp av luftföroreningar såsom stoft, kväve- och 

svaveloxider i varierande mängd inte undvikas. Vilka föroreningar som upp-

kommer och dess mängd är en kombination av bränslets sammansättning, 

förbränningstekniska parametrar och reningsåtgärder. För att minska utsläp-

pet av föroreningar har direktiv gällande hur stora mängder luftföroreningar 

som får släppas ut upprättats. Utsläppskraven varierar beroende på hur stor 

installerad tillförd effekt som pannan är avsedd för. För pannor med en till-

förd installerad effekt mindre än 1 MW finns ännu ingen EU-reglering av 

svavelutsläpp. Några generella utsläppskrav finns inte för mindre anlägg-

ningar gällande kväveoxider eller stoft. [80] 

Naturvårdsverket har utarbetat allmänna råd, Förbränningsanläggningar för 

energiproduktion inklusive rökgaskondensering, [77] för stoftavskiljning 

gällande fastbränsleeldade anläggningarna på 0.5–10 MW. Mängden koldi-

oxidutsläpp är till största del kopplat till bränslet. Under tidigt 1990-tal in-

fördes en koldioxidskatt vars syfte var att främja användandet av biobränslen 

samt minska koldioxidutsläppen. Utöver de tidigare nämnda föroreningarna 

kan ämnen såsom ammoniak, lustgas och olika kolväten bildas, här saknas 

dock generella föreskrifter och riktlinjer för utsläpp. [77, 80] 

Vid installation av biobränslepanna som har en mindre installerad effekt än 

1 MW kan en anmälan behöva göras till kommunen innan installation. Vid 

större anläggningar måste en anmälan göras och EU-regleringar för utsläpp 

följas. Kommunen kan vid medelstora, större än 1 MW och mindre än  

50 MW, och ibland mindre anläggningar sätta gränser för mängden förore-

ningar i utsläppen som anläggningen får ha. [81] 
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4.0 Simuleringsmodell över reningssystemet  

Simuleringsmodellen över reningssystemet gjordes i programvaran Scilab, 

version 5.5.2, eftersom programvaran erbjuder möjlighet att lagra, beräkna 

och behandla stora mängder data samt rita diagram. Modellen är gjord med 

tidssteg på en timme för att ge en så verklig bild av temperaturerna i  

reningssystemet som möjligt. Kortare tidssteg ansågs ej nödvändigt med 

tanke på att vattnets temperatur inte förändras radikalt, med hänvisning till 

värmekapacitet hos vatten.  

Simuleringsmodellen täcker damm B, damm C, sandbädden D och damm E 

då dessa är isolerade från omgivande miljö med geomembran, vilket gör att 

en fullständig massbalans kan tecknas. Våtmarken har endast geomembran i 

den konstruerade delen. Detta medför svårigheter kring uppställning av 

massbalans eftersom utbyte av vatten sker både till växter och omgivande 

mark, detta medförde att våtmarken helt uteslöts i simuleringsmodellen. 

Nedan nämnda värden kopplade till klimattekniska parametrar är i enlighet 

med teoriavsnittet, 3.0 Teori, och är tagna från databasen RETScreen Expert 

och SMHI Öppna data – meteorologiska observationer. 

4.1 Simuleringar 

Solinstrålningen per timme i Växjö simuleras med hjälp av månadsmedel-

värde och data för soltimmar per dag. Sinusfunktioner användes för att illu-

strera solinstrålningen över ett år och per dygnsbasis. Dygnsvariationen va-

rierades mellan noll och ett maximalt värde, då solinstrålningen har ett max-

imum per dygnsbasis Det maximala värdet är månadsmedelvärdet fördubblat 

eftersom detta är ett medelvärde. För att ge en verklig bild över hur moln 

påverkar solinstrålningen sattes en slumpfaktor, vilken finns inbyggd i pro-

gramvaran Scilab, som ger maximal eller delvis instrålning beroende på 

värde. Detta är i enlighet med teoriavsnittet 3.1.4.1 Solinstrålning, en viss 

del av solinstrålningen reflekteras av moln.  

Avdunstningen är baserad på ett årsmedelvärde för Växjö. Per timbasis har 

årsvärdet för avdunstningen fördelats under årets alla timmar. 

Data för nederbörd i Växjö över ett år simuleras timme för timme utifrån 

medelnederbörden per månad. Med hjälp av en slumpfaktor illustrerades 

mängden nederbörd per timme så att denna varierade mellan noll upp till en 

maximal mängd baserat på tidigare nämnd data. 
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Medelvärden för lufttemperaturen i Växjö är tagna per månadsbasis och för 

att illustrera den verkliga variationen i lufttemperatur över ett år och per 

dygn har sinusfunktioner använts. Dygnssinuskurvan har en större amplitud 

under vår och höst för att återspegla verkligheten, där större skillnad i tem-

peratur mellan dag och natt förekommer, i jämförelse med vinter och som-

mar. 

Vindhastigheten för Växjö är månadsdata som genom en slumpmässig fak-

tor varierats per timme så att denna antar ett värde mellan noll och ett maxi-

malt värde, dubbelt så stort som medelvärdet. Vid simulering av hastigheten 

har ingen hänsyn, mer än slumpfaktorn, tagits till hur omgivande miljön på-

verkar vindhastigheten. 

Utifrån timvärden för solinstrålning, avdunstning, nederbörd, lufttemperatur 

och vindhastighet har massbalans, med hjälp av flöde och volym, och ener-

gibalans över de tre dammarna och sandbädden ställts upp och beräknats 

över ett år. Data för volym, area och djup i dammarna och sandbädden samt 

flöden finns i tabell 1, bilaga 1. I tabell 2, samma bilaga, presenteras data för 

pumpar i systemet samt konstanter för specifik värmekapacitet, densitet och 

Stefan-Boltzmanns konstant. Den specifika ångbildningsentalpin för vatten 

vid olika temperaturer presenteras i tabell 3. För varje timme har ingående 

och utgående energi, för varje damm och sandbädden, beräknats utifrån de 

tidigare nämnda parametrarna, strålning, avdunstning, konvektion, neder-

börd och energi i flödena. Nettoenergi har använts för att beräkna tempera-

turförändring i dammarna och sandbädden. Inkommande och utgående flö-

den har använts för att beräkna volymförändring i dammarna. För varje tim-

beräkning har temperatur, volym och energi i dammarna och sandbädden be-

räknats. Beräkning av energi och temperatur per timbasis har gjorts för flö-

dena i reningssystemet.  

I modellen har simulering gjorts av hur olika tillsatta energimängder påver-

kar perioden då rening sker i damm C, med villkor att temperaturen i dam-

men är 10 °C vid start av rening. Kvantifiering av energibehov samt studie 

av hur tillförda effekter påverkar förlängningen i reningsperioden har gjorts. 

I och med att olika drifttider simulerats har tidsperioden för när tillsatt effekt 

krävs studerats. Simulering av påverkan på temperaturerna i dammsystemet 

har analyserats då energimängder har omplacerats internt till damm C, från 

antingen lakvattenflödet, flödet från sandbädden eller utloppsflödet från 

damm E. Simulering av extern tillsatt energi i damm B och damm C har 

även utförts och studerats samt den temperaturpåverkan som dessa energi-

tillskott har i dammsystemet.  

4.1.1 Antaganden 

De antaganden som gjorts i simuleringsmodellen är med utgångspunkt att 

återspegla verkligheten i så stor utsträckning som möjligt, vilket kan styrkas 

med data som finns tillgänglig och bekräftad från Tekniska förvaltningen. 
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Data som har varit av stor vikt vid återspegling är volymen i damm B, 

mängden vatten till tippytan i varje överpumpning och tidpunkter för när 

nuvarande reningsperioden för lakvatten sätter igång och avslutas. Tidpunk-

terna för nuvarande reningsperiod är viktiga eftersom dessa är kopplade till 

temperaturen i damm C. 

Den antagna temperaturen på lakvattnet är 10 °C och är baserad på siffror 

gällande temperaturer i en deponi, 80–90 °C, och temperaturen vid en 

pumpstation en bit från en deponi, 8–14 °C. Värdet är satt som ett medel-

värde under året, i verkligheten förekommer en viss variation i temperatur. 

Till detta har även storleken och åldern på både den sluttäckta deponin och 

den aktiva deponin samt temperatur i omgivande miljö tagits i åtanke vid an-

tagen temperatur på lakvattnet. 

Startvolymer i damm C och damm E är antagna utifrån att dammarna inte är 

fyllda till brädden utan att en viss marginal finns. Startvolymen i damm C 

sattes till 5 500 m3 och 3 500 m3 i damm E. I damm B antogs ett värde base-

rat på volymen i dammen i början av 2016 som var 17 300 m3. I sandbädden  

antogs en ackumulerad mängd vatten, baserad på att placeringen av sand-

kornen i sandbädden anses vara oregelbunden. Detta bidrog till att volymen 

vatten i sandbädden sattes till 200 m3. 

Mängden lakvatten som pumpades till damm B varierar under året med ut-

gångspunkt från när störst mängd nederbörd förekommer, baserat på data för 

Växjö, och när överpumpning till tippytan sker. Under de tre första månad-

erna på året sattes flödet till 15 m3/h, under de nästkommande sex månad-

erna sattes flödet till 30 m3/h och resterande tre månader till 15 m3/h. Över-

pumpning sker var tredje timme, en siffra antagen enligt data för 2016 års 

balansberäkning av lakvatten. 

Vid överpumpning mellan damm B och C och vidare från damm C till sand-

bädden ska mängden, enligt uppgifter från Tekniska förvaltningen, vara  

250 m3, dock ändrades denna siffra för att överensstämma med verkligheten 

eftersom damm B bräddades i modellen. Mängden ökades till 325 m3, en 

ökning med 30 %, vilket gav en verklig bild av hur volymen i damm B ser ut 

under året. Detta kontrollerades med data från Tekniska förvaltningen där 

volymen i damm B uppgick till 26 000 m3 den 11 april 2017. Samma datum 

uppgick volymen för damm B i simuleringsmodellen till 30 000 m3. Över-

pumpningsmängden är delvis baserad på faktumet att reningsperioden i  

simuleringsmodellen, april – oktober, skiljer sig från verkligheten,  

april – november, vilket gör att det i verkligheten hinner ske fler överpump-

ningar á 250 m3. Detta kompenseras i simuleringsmodellen med färre över-

pumpningar med en större volym. Då ingen uppmätt data fanns tillgänglig 

gällande flöde eller mängd för överpumpningen mellan damm B och C gjor-

des antagandet att denna mängd var rimlig och återspeglar verkligheten. 
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Överpumpning sker i modellen var 24:e timme och endast då temperaturen i 

damm C är 10 °C eller högre samt att volymen i damm B är över 2 000 m3. 

Antagandet att överpumpning sker var 24:e timme är i enlighet med hur stor 

mängd som pumpades över 2016 samt utifrån tiden en luftningscykel pågår, 

18 timmar, och tiden för överpumpning, både till och från damm C. Villko-

ret gällande temperatur i damm C är satt utifrån levnadsvillkoren för nitrifi-

kationsbakterierna, information från Tekniska förvaltningen och att renings-

perioden i simuleringsmodellen överensstämmer med verkligheten. Kontroll 

av att temperaturen i damm C återspeglar verkligheten har gjorts med  

Tekniska förvaltningen den 11 april 2017. Temperaturen i damm C var då  

6 ℃ och i simuleringsmodellen samma tidpunkt var temperaturen 7 ℃. 

Detta anses överensstämma med verkligheten med tanke på att våren 2017 

ankom senare än normalt, att dygnsmedeltemperaturen har varit över 0 °C i 

sju dygn, och därmed har temperaturen under början av 2017 varit lägre än 

normalt [82].   

De pumpar som finns i dammsystemet är lakvattenpumpen, pumpen till 

tippytan och pumpen mellan damm B och C. Data fanns endast tillgänglig 

för lakvattenpumpen och dess data har använts som utgångspunkt för beräk-

ning av resterande pumpar. Lakvattenpumpen är dimensionerad för ett max-

flöde på 36 m3/h och förbrukar då 4.7 kW. Pumpförluster som blir tillskott i 

form av värme till flödena är satta till 7.5 %. 

Vid beräkning av energibalans över dammar och sandbädden har antaganden 

gjorts angående emissionstal, konvektion och avdunstning, dels med ut-

gångspunkt i teorin, dels för att verkligheten ska återspeglas i simulerings-

modellen. Verklighetsfaktorn gäller till störst delen temperaturerna i dam-

marna och sandbädden och att dessa är rimliga. För dammarna är albedo satt 

till 0.45 vid inkommande solinstrålning vilket är baserat på tidigare nämnda 

siffror i teoriavsnittet. Emissionstalet vid utgående strålning är satt till 1 då 

dammarna anses vara nästintill svarta kroppar i och med de mörka bottnarna. 

För sandbädden är albedo satt till 0.5 vid inkommande solinstrålning, denna 

siffra är baserad på hur sandbäddens temperatur påverkas av solen genom 

hela volymen och inte bara på ytan. Emissionstalet för utgående strålning för 

sandbädden är satt till 0.95 då energiutbyte endast sker på ytan av sandbäd-

den. Avdunstningen är minskad med faktor 0.25 på sandbädden, då liknande 

utgående strålning, endast sker på ytan. För både dammar och sandbädd sker 

inget energiutbyte i form av konvektion eller avdunstning vid temperaturer 

på vattnet under 0 °C då ett istäcke anses har bildats. Värmeövergångskoef-

ficienten är satt till 2 W/(m2∙K) vid vindhastigheter mellan 0–2 m/s och till 

10 W/(m2∙K) för vindhastigheter mellan 2–10 m/s. Detta antagandet är satt 

för att illustrera både den naturliga och den påtvingade konvektionen som 

sker över de öppna vattenytorna. 
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4.1.2 Felkällor 

De felkällor som kan ha påverkat att simuleringsmodellen skiljer sig från 

verkligheten är dels de antaganden som tidigare nämnts, dels nedanstående 

faktorer. De antaganden som gjorts kan vara eller indirekt leda till en fel-

källa, även om dessa är satta för att återspegla verkligheten i så stor ut-

sträckning som möjligt. Den väderdata som använts gäller som tidigare 

nämnt för en väderstation som är belägen på Växjö flygplats, inte för 

Häringetorp, vilket kan ge en viss felfaktor. 

Värden för avdunstning är ett årsmedelvärde framtaget mellan 1961–1990 

för Växjö. Det faktum att värdet är ett medel, antagande att mängden ej för-

ändrats sedan mätperioden samt att hänsyn ej tagits till hur dammarnas  

temperatur påverkar, förutom vid istäcke, kan utgöra en felkälla. 

Simuleringsmodellen har en reningsperiod som ligger mellan april och  

oktober, i verkligheten ligger denna mellan april och november. Felkällor 

som kan leda till att reningsperioden, indirekt simuleringen av temperaturen 

i damm C, skiljer sig från verkligenheten, kan dels vara tidigare nämnda  

faktorer, dels att värmeutbytet mellan dammsystemet och omgivande mark 

ej har tagits med i energiberäkningar. Att värmeutbytet mellan dammar och 

mark har uteslutits är i enlighet med avgränsningarna för rapporten. Likaså 

har den värme som utvecklas i damm C, i och med de exoterma nitrifikat-

ionsreaktionerna, ej beräknats vilket också är kopplat till avgränsningarna. 

4.1.3 Tillförd effekt 

I simuleringsmodellen har påverkan av när tre olika effekter tillförs i  

damm C studerats vid tre olika driftperioder. De effekter som har studerats 

är 50, 100 och 150 kW, vilka har tillförts under ett helt år, endast under peri-

oden september-mars samt en period styrd av temperaturen i damm C. I mo-

dellen simuleras även hur tillsatt effekt i damm B påverkar reningsperioden 

och temperatur i dammsystemet. Då detta inte gav lika stor verkan som när 

effekt tillfördes direkt i damm C presenteras inte denna lösning närmre. 

I figur 9 presenteras hur temperaturen i damm C ser ut utan tillförd effekt 

och när 50, 100 och 150 kW tillförs varje timme under ett helt år. Utan till-

förd effekt ligger reningsperioden mellan slutet av april och början av  

oktober. Vid en tillförd effekt på 50 kW kan reningsperioden förlängas med 

två veckor under våren och några dagar under hösten. Tillförd effekt på 100 

kW ger en förlängning av reningsperioden på cirka fyra veckor under våren 

respektive hösten medan ett effekttillskott på 150 kW ökar reningsperioden 

med ungefär sex veckor på både hösten och våren. 
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Hur reningsperioden och temperaturen i damm C förändras när effekterna 

50, 100 och 150 kW tillförs varje timme mellan september och mars finns 

presenterad i figur 10. Tillförd effekt på 50 kW under denna period ger en 

förlängning av reningsperioden med en vecka på våren och en halv vecka på 

hösten. 100 kW resulterar i en reningsperiod som är förlängd med tre veckor 

på våren respektive två veckor på hösten. En förlängning på fem veckor på 

våren respektive hösten ges vid en tillförd effekt på 150 kW. Fördelen med 

att tillsätta effekten under en viss period är att effekt inte tillförs när dammen 

redan har tillfredsställande temperatur. Perioden för tillsatt effekt är vald så 

att nedkylningen av damm C sker med en sådan hastighet att en förlängd  

reningsperiod kan fås.  

Figur 9: Temperatur i damm C över första året med tillförd effekt under 

ett helt år. Den vågräta linjen markerar 10 °C, då reningen  

normalt startar 

Figur 10: Temperaturen i damm C vid tillförd effekt mellan september 

och mars under första året med tillförd effekt. Den svarta 

vågräta linjen markerar 10 °C, då rening normalt startar 
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I modellen simuleras även hur temperatur och reningsperiod påverkas när  

effekt endast tillförs då temperaturen i damm C är mellan 3 °C och 15 °C 

under våren och 8 °C och 15 °C under hösten, vilket presenteras i figur 11. 

Denna drifttid kallas vidare temperaturstyrd drift. När effekten tillförs bero-

ende på temperaturen i damm C påskyndas den naturliga uppvärmningen, 

vilket ger en tidigarelagd start av rening och senarelagt stopp. Tillförd effekt 

av 50 kW ger en förlängning av reningen på en vecka på våren respektive 

hösten och 100 kW ger en förlängning på två veckor på våren respektive 

hösten. När 150 kW tillförs kan start göras två veckor tidigare och stopp kan 

senareläggas med fyra veckor.  

Utifrån de tillförda effekterna studerades hur energi inom dammsystemet 

kan omplaceras och utnyttjas. Det lakvatten som pumpas till damm B har en 

mängd termisk energi under hela året, vilket utgör en bra värmekälla. Här är 

mängden energi som tas ut ur flödet viktigt, sänkningen i energi får inte vara 

så stor att temperaturen i damm B blir lägre än vad temperaturen i damm C 

kan kompensera för eller att damm B bottenfryser. Damm C är inte avsedd 

för att värma upp flödet från damm B mer än vad som sker under nuvarande  

reningsperiod. Figur 12 visar hur temperaturen varierar i dammsystemet utan 

tillsatt effekt i damm C under våren och i figur 13 presenteras temperaturen i  

systemet under resterande delen av året.  

 

 

Figur 11: Temperatur i damm C vid tillförd effekt när temperaturen i 

damm C är mellan 3–15 °C under våren och 8–15 °C under 

hösten. Den vågräta svarta linjen markerar 10 °C, temperatu-

ren då reningen normalt påbörjas 
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 Anledningen till att temperaturen i damm B är lägre än temperaturen i  

damm C under största delen av året beror på att en stor mängd vatten, med 

hög temperatur, tas ur damm B till tippytan och damm C. Denna mängd är 

större än mängden lakvatten, med lägre temperatur än dammen, som tillförs. 

Detta påverkar inte bara damm B under perioden när bevattningen av tipp-

ytan sker och reningsperioden är igång utan också under resterande delen av 

året. 

Maxuttag av energi från lakvattenflödet är 50 kW, vilken har tagits fram ur 

simuleringsmodellen. Den största uttagna effekten sänker inte temperaturen i 

damm B så att denna bottenfryser när reningsperioden är igång och kräver 

inte heller en temperaturkompensering från damm C som påverkar mer än 

vid nuvarande reningsperiod.  

  

Figur 12: Schematisk bild över hur temperatur i dammar och sandbädd 

förhåller sig till varandra under senvinter och vår 

Figur 13: Schematisk bild över hur temperaturerna i dammarna och 

sandbädden förhåller sig till varandra under sommar, höst och 

tidig vinter 
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Vid intern tillsatt energi från flöden efter damm C är det viktigt att energi-

mängden som tas ut inte är så stor att bottenfrysning sker i senare delsteg. 

Sker bottenfrysning stannar flödet genom systemet upp och därmed har det 

ingen betydelse om damm C är uppvärmd eftersom en fullständig renings-

process av lakvattnet inte kan ske. Vilken temperatur som flödena har är 

också en viktig parameter, uttag kan inte göras när temperaturen är 0 °C  

eller under.  

Flöden där energi kan tas ut, efter damm C, är främst i utloppet från sand-

bädden till damm E och flödet från damm E till våtmarken. Maxeffekt som 

kan tas ur flödet mellan sandbädden och damm E är 15 kW med hänsyn till 

tidigare nämnda parametrar. Från utloppet av damm E till våtmarken kan ut-

tag av 25 kW maximalt göras innan flödet fryser. 

All extra tillsatt energi i damm C, oavsett om denna är extern eller intern, 

kommer inte bara påverka temperaturen i damm C, även temperaturen i 

sandbädden, damm E och utloppet kommer påverkas. Temperaturen i  

damm E är av stor vikt med tanke på denitrifikationsbakteriernas levnads-

villkor. Vid studie av år två med tillsatt effekt börjar temperaturen i damm-

systemet stabiliseras och full påverkan av den tillförda effekten på renings-

period kan ses efter två år eller längre. Detta medför att eventuell över-

pumpning från damm C, utan att överpumpning från damm B har skett, kan 

behövas för att höja temperaturen i efterliggande dammar. 
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5.0 Jämförelse av tekniska lösningar  

För att tillföra effekterna 50, 100 och 150 kW till nitrifikationsdammen, 

damm C, har tekniker kring omfördelning av energi internt inom systemet 

samt tillförd extern energi från solfångare (1), värmepump (2) samt bio-

bränslepanna (3) studerats. Jämförelsen mellan dessa tekniker kommer göras 

med avseende på driftsäkerhet, praktisk genomförbarhet, enkelhet samt den 

ekonomiska aspekten. 

5.1 Driftsäkerhet 

Med driftsäkerhet menas teknikernas förmåga att leverera önskad mängd ef-

fekt under året, främst under vintertid när behovet av värme är som störst.  

 

1. Då solfångare är en teknik som är starkt beroende av solinstrålningen 

har denna, utifrån driftsäkerhetssynpunkt, en lägre tillförlitlighet än 

värmepumpen och biobränslepannan.  

 

2. Värmepumpen har en förhållandevis hög driftsäkerhet, i jämförelse 

med de resterande tekniska lösningarna. Dock beror driftsäkerheten 

på vilken värmekälla som används. Eftersom lufttemperaturen varie-

rar kraftigt beroende på årstid medan temperaturen i jord och berg 

håller sig relativt stabila kan slutsatsen dras att jord- och bergvärme 

är ett mer driftsäkert alternativ än luftvärme för uppvärmning. 

  

3. Att använda sig av en biobränslepanna för uppvärmning ger en hög 

driftsäkerhet. En panna kan ge en stabil uteffekt oberoende av årsva-

riationer i temperatur eftersom denna regleras genom att justera in-

gående bränslemängd.  

5.2 Praktisk genomförbarhet 

Praktisk genomförbarhet innefattar externa faktorer såsom byggnader och 

personaltillsyn som kan komma att krävas för vald teknik. 

 

1. Tekniken kring solfångare är relativt enkel och kräver, till skillnad 

från både värmepumpen och biobränslepannan, ingen extern bygg-

nad. Den kräver även mindre personaltillsyn i jämförelse med främst 

en biobränslepanna och genererar inte heller någon restprodukt under 

drift. För att kunna leverera tillfredsställande effekt under vinterhalv-

året kräver solfångare däremot större markarealer än både en 

biobränslepanna och en värmepump, beroende på värmekälla. 
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2. En värmepump likt solfångare genererar ingen restprodukt under 

drift men kräver en extern byggnad, till skillnad från solfångarna, för 

att inhysa värmepumpen. En geotermisk värmepump som använder 

sig av jordvärme som värmekälla kan kräva relativt stor yta för slang 

till uppvärmning. Denna slang ligger dock under marken vilket då ej 

påverkar användbarheten av markytan ovanför avsevärt till skillnad 

från fallet med solfångare. Vid utnyttjande av bergvärme måste ener-

gibrunnar anläggas med ett avstånd på 20 m. Marken mellan kan an-

vändas vilket innebär att detta inte ger märkbar begräsning i markut-

nyttjande. 

  

3. En biobränslepanna ställer i sin tur större krav på de externa byggna-

derna än både solfångare och värmepump då en värmetålig botten-

platta kommer att krävas. En eventuell extra byggnad kan behövas 

för lagring av bränsle om byggnaderna inte kan kombineras. En bio-

bränslepanna kräver mer personaltillsyn än både solfångare och  

värmepump. Personal kan behövs för reglering av förbrännings-

tekniska parametrar, såsom syretillförsel, samt rökgaskontroll och 

bortforsling av aska. 

Oberoende av vald teknisk lösning kan rengöring och reparation då pålag-

ringar, beläggningar och eventuella föroreningar förekomma. I en solfångare 

kan mediet ge pålagringar, en värmepumps medium, värme- eller köldbärare 

kan läcka ut och reparation krävs medan en panna behöver rengöring med 

tanke på sot och rökgaser.  

5.3 Enkelhet 

I detta avsnitt kommer enkelheten hos teknikerna att jämföras med fokus på 

teknikernas rörliga delar samt styr- och reglersystem.  

 

1. En solfångare har relativt få rörliga delar i förhållande till både  

värmepump och biobränslepanna. Det är främst pumpen, som  

pumpar mediet för värmeväxling till solfångarna, som är den rörliga 

delen. I och med de få rörliga delarna så har även solfångare ett 

mindre avancerat styr- och reglersystem. Styrsystemet täcker främst 

reglering av flödet på mediet som pumpas, för värmeutbytet mellan 

solfångare och mediet, samt solfångarens vinkel relativt markens  

beroende på årstid. Reglering av dessa två parametrar kan behöva 

göras manuellt beroende på applikation, teknik och installation. 

 

2. En värmepumps rörliga delar är bland annat kompressor, expansions-

ventil och cirkulationspump. Det finns även, beroende av vilken 

energikälla som används, en cirkulerande köldbärare som, likt mediet 

i solfångarna, kan komma i kontakt med omgivningen vid läckage.  
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Till skillnad från solfångare kan det vara svårare att lokalisera och 

åtgärda eventuella läckage av köldbäraren beroende på var slangen 

med köldbäraren ligger. Värmepumpen, som är en utvecklad teknik, 

kräver installation av certifierad installatör. Under drift kan pumpen 

styras, beroende på värmepump, mer eller mindre enkelt exempelvis 

med hjälp av fjärrstyrning via mobila enheter.  

 

3. I en biobränslepanna finns det flertalet rörliga delar beroende på 

pannans utformning, bland annat rost, pump och säkerhetsventil. I 

och med flertalet rörliga delar hos en biobränslepanna finns det en 

ökad risk för haveri som kan leda till driftstopp men också mer om-

fattande underhåll- och servicearbete. Biobränslepanna, som också är 

en utvecklad teknik, har antingen hel- eller halvautomatiska styr- och 

reglersystem, beroende på storlek och fabrikat. Styr- och reglersy-

stemen kan vanligen, på större pannor, hanteras på distans via en  

dator medan det på mindre applikationer antingen styrs manuellt el-

ler via display på pannan.  

5.4 Ekonomi 

De ekonomiska aspekterna som tas upp gäller de fasta och rörliga kostna-

derna för de tre teknikerna. Utöver de nedan nämnda kostnaderna tillkom-

mer utgifter för installation, driftunderhåll och eventuella reparationskostna-

der. De fasta kostnaderna för teknikerna är effektberoende medan de rörliga 

kostnaderna är energiberoende. Underlag för beräknade siffror finns presen-

terade i bilaga 2 och är baserad från data framtagen ur simuleringsmodellen. 

 

1. Den fasta kostnaden för solfångare kan vara hög beroende på  

kollektorytan som krävs för att leverera önskad effekt. För levererad  

effekt på 50 kW krävs en yta på 440 m2, för 100 kW en yta på  

880 m2 och för 150 kW krävs 1 320 m2 yta.  

 

2. Vid användning av värmepump beror den fasta kostnaden dels på  

valet av värmekälla samt storlek på värmepumpen. Vid jord- eller 

berg som värmekälla beror den fasta kostnaden på längden slinga i 

marken respektive antal borrhål till energibrunnarna som krävs. Vid  

effekterna 50, 100 respektive 150 kW krävs en jordslinga på 2 200,  

4 400 och 6 600 m. För samma levererade effekter med bergvärme 

krävs det 9, 18 och 27 stycken borrhål.  

 

3. En biobränslepannas fasta kostnad härrör till största del av önskad 

effekt samt pannans utformning. 
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De rörliga kostnaderna är även beroende av antalet drifttimmar som tekniken 

används. De driftperioder som studerats är helårsdrift, 8 760 timmar, drift 

mellan september och mars, 5 088 timmar, samt driftperiod baserat på temp-

eratur i nitrifikationsdammen. Den temperaturstyrda driftens timmar  

varierar beroende på tillsatt effekt, vid tillsats av 50 kW är drifttimmarna  

1 488, vid 100 kW 1 752 timmar och vid 150 kW är drifttimmarna 2 280. En 

sammanfattning av presenterade siffror gällande de rörliga kostnaderna finns 

i tabell 1. Siffrorna som presenteras är baserad på dynamiska modellens  

simuleringar.  

1. Solfångare har, till skillnad från både värmepump och biobränsle-

panna, ingen tillkommande rörlig kostnad under drift.  

2. En värmepump, i enlighet med avsnittet om värmepumpar under teo-

rin, drivs med hjälp av el, vilket medför en rörlig kostnad kopplad till 

mängden el som krävs. Denna kostnad varierar beroende på elpris 

och mängden el. 

 

För att leverera en effekt på 50 kW under ett helt år kräver en värme-

pump 149 MWh el, där tillsatt effekt under denna period ger en för-

längning i reningsperioden på två och en halv vecka. Förkortas drift-

tiden till mellan september och mars med samma önskade effekt fås 

en förlängning i reningsperioden på en och en halv vecka totalt, för 

detta kräver en värmepump 86 MWh el. Vid temperaturstyrd drift 

med samma önskad effekt kräver en värmepump 30 MWh el, vilket 

ger en förlängning på två veckor.  

 

Tillförs effekten 100 kW under tidigare nämnda drifttider, helår och 

perioden september-mars, kräver en värmepump 289 respektive  

168 MWh el. Tillförd effekt under dessa driftperioder ger en för-

längning i reningsperioden på cirka åtta veckor respektive fem  

veckor. Under temperaturstyrd drift kräver en värmepump 58 MWh 

el och ger en förlängning i reningsperiod på totalt fyra veckor.  

 

Om istället 150 kW efterfrågas krävs 438 MWh el för att driva en 

värmepump, vilket ger en förlängning i reningsperioden på 12  

veckor. Kalenderstyrd drift, mellan september och mars, kräver  

254 MWh el till en värmepump, vilket ger en förlängning i renings-

period på totalt tio veckor. Drifttiden vid temperaturstyrd drift kräver 

114 MWh el för att driva en värmepump och ger en förlängning i  

reningsperioden på sex veckor.  

 

3. Den rörliga kostnaden för en biobränslepanna är kopplat till val av 

bränsle samt kvalité, inköpspris och mängd. 
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För att en biobränslepanna ska kunna leverera en effekt på 50 kW vid 

helårsdrift krävs det totalt 103 ton pellets eller 166 ton flis och ger en 

förlängning i reningsperioden på två och en halv vecka. Vid  

kalenderstyrd drift, mellan september och mars, kräver en biobräns-

lepanna totalt 60 ton pellets eller 97 ton flis för att leverera den öns-

kade effekten, 50 kW. Detta ger en förlängning i reningsperioden på 

en och en halv vecka totalt. Önskas samma effekt vid temperatur-

styrd drift krävs det 17 ton pellets eller 28 ton flis och ger en för-

längning i reningsperioden på två veckor. 

 

Vid önskad effekt på 100 kW under tidigare nämnda drifttider, helår 

och perioden september-mars, kräver en biobränslepanna 205 ton 

pellets eller 334 ton flis respektive 119 ton pellets och 194 ton flis. 

Detta ger en förlängning i driftperioden på åtta respektive fem  

veckor. Under en temperaturstyrd drifttid kräver en panna 41 ton pel-

lets eller 67 ton flis vilket förlänger reningsperioden med totalt fyra 

veckor. 

 

Om istället 150 kW efterfrågas kräver biobränslepannan 308 ton pel-

lets eller 500 ton flis vid helårsdrift. Drift under perioden september 

till mars kräver 179 ton pellets eller 291 ton flis och för en tempera-

turstyrd drift krävs det 80 ton pellets respektive 130 ton flis. Tillför-

sel av dessa bränslemängder anses förlänga reningsperioden med  

12, tio respektive sex veckor för de olika driftfallen.  
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Tabell 1: Presentation av en värmepumps och biobränslepannas behov av 

el respektive pellets eller flis, vilka är kopplade till de rörliga 

kostnaderna. Önskade effekter, drifttid, förlängning i reningspe-

rioden är också presenterade. Drifttid på 8 760 timmar är helårs-

drift, 5 088 timmar motsvarar drift mellan september och mars 

och 1 488, 1 752 och 2 280 timmar är drifttiden för respektive  

effekt vid temperaturstyrd drift 

Effekt 

(kW) 

Drifttid 

(timmar) 

Renings- 

period 

(timmar) 

Förläng-

ning 

(veckor) 

Värme- 

pump 

Biobränsle-

panna 

El 

(MWh) 

Pellets 

(ton) 

Flis  

(ton) 

  50 8 760 4 361     2.5 149 103 166 

  50 5 088 4 224    1.5   86   60   97 

  50 1 488 4 224   2   30   17   28 

       

100 8 760 5 112   8 289 205 334 

100 5 088 5 016   5 168 119 194 

100 1 752 4 608   4   58   41   67 

       

150 8 760 5 856 12 438 308 500 

150 5 088 5 808 10 254 179 291 

150 2 280 5 040   6 114   80 130 
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6.0 Diskussion  

Utifrån jämförelsen mellan de tekniska lösningarna solfångare, värmepump 

och biobränslepanna kommer diskussion föras gällande uppvärmning av  

nitrifikationsdammen, damm C, på Häringetorp samt förutsättning för appli-

cering av teknikerna på nämnd plats.  

Det är viktigt att komma ihåg att alla tre tekniker kräver extra utrustning i 

form av pumpar, rörledningar och värmeväxlare, vilka till viss del kommer 

nämnas i diskussionen. Detta eftersom de kan ha inverkan på applicerings-

möjligheten för teknikerna på Häringetorp. Generellt är det av stor vikt att 

värmeväxlare och annan utrustning som används är smidig att rengöra samt 

är av korrosionsbeständigt material, eftersom lakvattnet dels är smutsigt med 

komponenter som är korrosiva och kan ge beläggningar.  

6.1 Applicerade tekniker på Häringetorp 

De tre olika teknikerna har studerats utifrån tre olika drifttider, helårsdrift, 

tidsberoende och temperaturstyrd drift, och med tre olika effekter vilket  

innebär att det finns 27 olika appliceringsfall. Diskussion kommer täcka  

appliceringen av teknikerna på Häringetorp inklusive passande styrning av 

teknikerna samt passande effekter vid användning och förlängning i renings-

perioden. 

6.1.1 Solfångare på Häringetorp 

Den viktigaste aspekten vid användning av solfångare för uppvärmning är 

ytan där de placeras. För att kunna leverera effekterna 50, 100 och 150 kW 

krävs kollektoryta hos solfångarna på 440 m2, 880 m2 respektive 1 320 m2. 

Siffrorna är beräknade för månaderna med minst solinstrålning i Växjö,  

eftersom behovet av värme då är som störst. För att sätta dessa ytor i per-

spektiv är en basketplan cirka 420 m2, en handbollsplan cirka 800 m2 och en 

olympisk simbassäng cirka 1 250 m2.  

Totala ytan som solfångarna placeras på måste däremot vara större, eftersom 

de olika solfångarenheterna inte får skuggas av varandra eller omgivande 

vegetation. Skuggning av enheterna påverkar verkningsgraden avsevärt och 

därmed även driftsäkerheten.  

En möjlig placering på Häringetorp är den sluttäckta deponin, eftersom 

denna yta i dagsläget inte utnyttjas. Då ytan som är sluttäckt uppgår till cirka 

90 000 m2 bör denna vara stor nog att placera solfångarna på, oavsett önskad 

effekt. Det är viktigt att tänka på omgivningen runt deponin så skuggning av 

solfångarna inte förekommer. Analys innan placering är viktig så att yta 

finns tillgänglig i rätt läge, helst åt söder, och att deponin och dess täckning 

tål belastningen av solfångarna.  
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Då deponins närmsta kant i förhållande till damm C ligger med ett avstånd 

på cirka 500 m, se figur 14, kommer långa ledningar vara tvungna att dras 

för att leda värmen till dammen, vilket medför förluster under värmetrans-

port.  

Ett bättre alternativ är därför att placera solfångarna på en plats närmare 

dammen, så ledningsförlusterna hålls nere så mycket som möjligt. Ytor 

närmare damm C är till exempel den egna dammyta, damm B och E:s yta  

eller något av de närliggande skogspartierna, se figur 14. Dammytorna är 

inte att föredra då solfångarna skulle begränsa den inkommande solinstrål-

ningen och därmed påverka temperaturen i dammsystemet. Eftersom det i  

damm C både finns gabioner och luftare och i damm E finns skärmväggar 

kan placeringen försvåras.  

Figur 14: Flygbild över Häringetorp avfallsanläggning där personal-

byggnad, aktiv och sluttäckt deponi samt reningssystemets del-

steg är utmärkta 

Med tillstånd av Johanna Rothén [89] 
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Skogspartierna skulle därför vara en bättre placering för solfångarna än 

dammarnas ytor. Skogspartierna runt damm C är troligtvis stora nog att pla-

cera solfångarna på men eventuellt måste mer skog än bara ytan där solfång-

arna ska stå tas ner. Detta så omgivande skog inte skuggar och försämrar 

solfångarnas verkningsgrad. 

En djupare analys av solfångares miljöpåverkan krävs innan placering. Även 

om solfångare inte har några utsläpp under drift, kan placering av dessa på-

verka djur, natur och miljö.  

Positivt med solfångare är att de kräver lite tillsyn, när de väl är monterade 

på plats är de under drift relativt underhållsfria tills eventuella driftsstör-

ningar uppstår. Vid kontakt med Bruno Birgersson, chef över fastighetstek-

nik på Växjö Fastighetsförvaltning AB, VÖFAB, som hanterar solfångarna 

placerade på simhallstaket i Växjö, bekräftas detta. Sedan installationen av 

de plana glasade solfångarna på simhallstaket, 1998, har dessa inte behövt 

något underhåll och har vid ökad efterfråga på värme kunnat tillgodose  

behovet. Birgersson rekommenderar solfångare som tillskottsuppvärmning 

då dessa är underhållsfria och är bra ur miljömässig synpunkt. Birgersson 

påpekar vikten av att lastberäkna ytan där solfångarna är tänkt att placeras, 

så ytan klarar belastningen.  

Med tanke på enkelheten hos tekniken för solfångare, de har få rörliga delar, 

är risken liten för driftstopp. Detta kombinerat med ett enkelt styr- och 

reglersystem gör att det troligtvis inte kommer att krävas förstärkning i per-

sonalstyrkan på Häringetorp för att överse driften. Ekonomiskt har solfång-

are fördelen att det inte förkommer en rörlig kostnad under drift samt att  

någon byggnad, utöver den som inhyser värmeväxlaren, ej krävs.  

Görs en investering i solfångare bör dessa utnyttjas maximalt året runt för att 

investeringen ska bli så lönsam som möjligt. Detta tillsammans med faktu-

met att det inte finns någon smidig av och på funktion gör att tidsberoende 

och temperaturstyrd drift inte är optimalt för solfångare. Eftersom det inte 

förekommer någon rörlig kostnad under drift har inte heller temperaturstyrd 

eller tidsberoende drift någon ekonomisk fördel över helårsdrift.  

Väljs solfångare som uppvärmningsteknik för damm C med helårsdrift, oav-

sett tillförd effekt till dammen, kommer dessa bidra till en högre temperatur i 

dammen under sommartid vilket kan medföra en kortare uppehållstid. Detta 

resulterar i att större mängder vatten kan hanteras under sommarhalvåret, 

vilket i sig ger en optimering av reningssystemet. Dock är det viktigt att 

temperaturen i damm C hålls under kontroll så denna inte överskrider 40 °C, 

speciellt om solfångarnas fäste är ställbara och vinkeln på solfångarna kan 

justeras efter säsong. Går temperaturen i damm C över 40 °C kan tillväxten 

hos mikroorganismerna istället hämmas, vilket ger negativ inverkan på re-

ningsprocessen.   
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Vid val mellan plana solfångare, glasade och oglasade, och vakuumsol-

fångare är den sistnämnda att föredra på Häringetorp, eftersom vakuumsol-

fångare har en högre absorption av diffus strålning än plana. Detta medför 

en högre verkningsgrad och en högre driftsäkerhet under vår, höst och  

vinter, perioden då behovet av värme är som störst i damm C. Även om 

plana solfångare har högre verkningsgrad under sommaren samt har en  

enklare konstruktion än vakuumsolfångare, vilket är fördelaktigt vid helårs-

drift och ger en mindre risk gällande driftstopp, så väger en högre drift-

säkerhet under vinterhalvåret tyngre för applicering på Häringetorp.  

Den stora nackdelen med att värma damm C med solfångare är dock dess 

låga driftsäkerhet under vinterhalvåret, när behovet är som störst. Eftersom 

solinstrålning endast sker några timmar per dygn under vintertid krävs en 

vidare analys av hur värmen som produceras under dessa timmar kan lagras 

på bästa sätt. Möjligheten att lagra värmen på ett bra sätt kan öka driftsäker-

heten, vilket skulle göra solfångare till ett mer attraktivt val för Häringetorp 

än i nuläget.  

6.1.2 Värmepump på Häringetorp 

En värmepump på Häringetorp skulle kunna utnyttja både interna värmekäl-

lor, i form av flöden inom reningssystemet, och externa värmekällor, såsom 

jord, berg och luft. De interna värmekällor som har studerats i simulerings-

modellen är lakvattenflödet, flödet mellan sandbädden och damm E och  

flödet från damm E till våtmarken. Värmeuttag från dessa flöden kan ses 

som hydrotermiska värmekällor. Uttaget av energi begränsas av temperatur-

erna i dammsystemet, vilket har nämnts under avsnitt 3.2.2.4 Övriga värme-

källor och 4.1.3 Tillförd effekt. 

Utifrån simulerade maxuttag av effekt från flödena är det endast lakvatten-

flödet som utgör en tillräcklig stor energikälla för att täcka de studerade 

energibehoven, baserat på en värmepump med COP 3. Det möjliga effektut-

taget i flödet mellan sandbädden och damm E är inte stort nog för att täcka 

de studerade behoven medan flödet ut till våtmarken kan leverera upp till  

75 kW. Då simuleringsmodellen ej täcker våtmarken är denna siffra osäker 

och energi i flödet ut från damm E och våtmarken bör studeras närmare för 

att göra en bättre bedömning om flödet är lämpligt som värmekälla eller ej. 

Driftsäkerheten hos lakvattenflödet är högre under året, speciellt då behov 

av värme finns, eftersom lakvattnet innehåller en mängd termisk energi året 

runt, till skillnad från övriga flöden i systemet.  
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Utnyttjande av energi som annars går till spillo är ett bra val för Häringetorp 

med tanke på Växjö kommuns miljöarbete. Dock krävs en vidare analys och 

säkerhetsställande av energiinnehållet i lakvattenflödet, eftersom data över 

mängden lakvatten och dess temperatur inte finns i dagsläget. Detta medför 

att den presenterade energimängden kan vara felaktig. För att säkerhetsställa 

energimängden bör data över flöde och temperatur dokumenteras under 

minst ett år. Detta är viktigt då ett för stort uttag kan leda till att damm B 

bottenfryser, vilket leder till driftstopp.  

Luft är en bra värmekälla eftersom den är lättillgänglig och finns i stora 

mängder men, som tidigare nämnt, är driftsäkerheten låg under perioden då 

behovet av värme till damm C är som störst. En luftvärmepump som utnyt-

tjar frånluft hade varit en mer passande tillämpning för Häringetorp. I från-

luft finns termisk energi att tillgå, speciellt under vinterhalvåret eftersom be-

hovet av värme i byggnader normalt då är större, likt nitrifikationsdammens 

behov. Då det inte finns någon byggnad som är uppvärmd i närheten av 

dammen skulle förluster under värmetransport bli stora vilket gör att luft-

värmepump inte är en optimal lösning för Häringetorp.  

Vid efterfrågade effekter, 50, 100 och 150 kW, kan jordvärme vara ett bra 

alternativ. För att kunna leverera dessa effekter krävs en jordslinga på 2 200,  

4 400 respektive 6 600 m. Då slingan är under mark kan ytan över användas, 

så länge all solinstrålning inte blockeras. Ytor på Häringetorp som är pas-

sande är de mellan och runt dammsystemet, se figur 14.  

En analys av markytan bör göras så inte större stenar eller rötter från träd 

försvårar nedgrävning av slingan. Vid eventuella läckor av köldbäraren är 

det bra om slingan ligger inom området där dräneringsrör, lakvattendiken 

och brunnar finns tillgängliga, eftersom uppsamling då kan göras, vilket  

minimera skador på miljön.  

En alternativ plats är den yta som planeras att användas när den aktiva depo-

nin växer. Ytan ligger sydväst om den aktiva deponin, se figur 14, med ett 

avstånd till damm C på ungefär 460 m. Även om solinstrålning skulle block-

eras värms jorden upp av värmen från de mikrobiella aktiviteterna i deponin. 

Som tidigare nämnt kan temperatur i en deponi uppgå till 80–90 °C, vilket 

troligtvis ger en bra värmetillförsel till jorden. Dock har denna källa till upp-

värmning en livslängd beroende på mängden och sammansättningen på det 

organiska materialet i deponin. En bedömning av hur denna livslängd förhål-

ler sig till värmepumpens behöver göras samt hur värmeflödet nere i jorden 

ser ut.  

Bergvärme har fördel över jordvärme, då en högre effekt kan plockas ut per 

meter eftersom dess värme till störst del härrör från jordens inre, inte solin-

strålning, vilket ger en hög driftsäkerhet över året. För att kunna leverera  

effekterna 50, 100 och 150 kW krävs 9, 18 respektive 27 borrhål. Här är det 

viktigt att energibrunnarna har ett avstånd på 20 m från varandra så att  

respektive brunns uttag av värme inte påverkar varandra och ger en sänkning 
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av temperaturen i berget, som kan behöva kompenseras för. Vid flera ener-

gibrunnar resulterar avståndskravet i att en stor yta krävs vid placering av 

dessa, vilket medför stora förluster i ledningar vid transport av värme.  

Vid kontakt med Per Fogelström, miljöskyddsinspektör på Miljö- och hälso-

skyddskontoret på Växjö kommun, gällande möjligheten med installation av 

jord- och bergvärme på Häringetorp finns det restriktioner vid utnyttjande av 

geotermisk värme i anslutning till deponier och förorenade områden. Dessa 

restriktioner är satta för att minimera spridning av eventuella föroreningar 

som kan förekomma på tidigare nämnda områden. Vid förfrågan gällande 

just Häringetorp är troligtvis bergvärme uteslutet men jordvärme är möjlig 

på en lämplig plats. En officiell förfrågan har inte gjorts, vilket krävs, som 

nämnts i teorin, till kommunen vid anläggning av geotermiska värmepum-

par. För ett officiellt beslut gällande Häringetorp krävs en officiell förfrågan.  

Driftsäkerheten hos en värmepump är hög beroende på värmekällan, vilket 

gör värmepumpen till en lämplig uppvärmningsteknik för nitrifikations-

dammen. Oavsett vilken värmekälla som används kan en ny byggnad, där 

värmepumpen ska stå, behövas. Med dagens teknik som finns gällande styr- 

och reglersystem för värmepumpar är hanteringen under drift smidig, vilket 

innebär att extra personal på Häringetorp troligtvis inte är nödvändigt. Vid 

driftstopp krävs reparation och underhåll av en certifierad värmepumpstek-

niker, vilket innebär att extern hjälp måste kallas in. Under drift behövs ge-

nerellt ingen översyn men el krävs för att driva pumpen. Är elen från en för-

nyelsebar energikälla kommer utsläpp av koldioxid vara så när som obefint-

liga, vilket är i anda med Växjö kommuns miljöprogram.  

En värmepump har en stor fast kostnad vid installation, dels eftersom tekni-

ken kostar samt att extra arbete krävs vid nedgrävning av jordslinga och 

borrning. Dock har värmepumpar generellt en lång livslängd informerar 

Kjell Larsson på Linds & Källmans AB om. Larsson, som har arbetat med 

värmepumpar 15 år, kan intyga att trots en stor fast kostnad kan en värme-

pump vara en lönsam investering. Larsson framhåller även att den största 

fördelen med en värmepump är att man under drift endast behöver betala för 

en tredjedel av det man får ut i form av värme.   

Utöver de fasta kostnaderna tillkommer en rörlig kostnad för el under drift, 

som beror av önskad uteffekt samt antalet drifttimmar. För helårsdrift med 

levererad effekt på 50 kW krävs 149 MWh, för samma levererade effekt  

under perioden september-mars krävs 86 MWh och för temperaturstyrd drift, 

som gäller mellan 3–15 °C på våren och 8–15 °C på hösten, krävs 30 MWh.  

För samma driftperioder men med en levererad effekt på 100 kW krävs 289, 

168 respektive 58 MWh el. För att tillföra en effekt på 150 kW till nitrifikat-

ionsdammen krävs det vid helårsdrift en tillförsel av el på 438 respektive 

254 MWh el för drift mellan september och mars. Om samma effekt ska till-

sättas under den temperaturstyrda driften krävs en tillförd mängd el på  

114 MWh.  
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Vid val av drifttid för värmepump är den rörliga kostnaden av intresse men 

en viktig aspekt är också att jordvärme och bergvärme härrör till stor del 

från solenergi. Har man helårsdrift vid jord- eller bergvärme kan man därför 

behöva kompensera för att effekt tas ut under hela året med en längre jord-

slinga, djupare eller fler borrhål. Detta beror på att jorden och berget inte ges 

en chans till återhämtning vid uttag av värme. I och med detta, kombinerat 

med rörliga kostnader under helårsdrift, är det mer intressant med tids-

beroende och temperaturstyrd drift. Återhämtningsperioden kommer vid de 

båda driftfallen ske till största delen när solinstrålningen är som störst, vilket 

är bra ur värmelagringssynpunkt.  

En värmepump för uppvärmning av nitrifikationsdammen på Häringetorp är 

intressant dels med tidigare nämnda aspekter, främst de gällande energivins-

ter som görs och dess driftsäkerhet. Möjligheten att kunna kombinera två 

värmekällor för att säkerhetsställa driftsäkerheten när behovet av värme är 

som störst är intressant för Häringetorp. En möjlig kombination av värme-

källor är energi i lakvattnet och jordvärme, eftersom jordvärme kan kompen-

sera vid perioder då lakvattenflödet är lågt eller dess temperatur är låg.  

6.1.3 Biobränslepanna på Häringetorp 

En biobränslepanna på Häringetorp för uppvärmning av nitrifikationsdam-

men är ett bra val med utgångspunkt i driftsäkerhet. Vid oväntade köldknäp-

par kan uteffekten justeras med ett ökat bränsleflöde, vilket även är en posi-

tiv aspekt med biobränslepanna gällande driftsäkerhet. Vid helårsdrift krävs 

103 ton pellets eller 166 ton flis vid levererad effekt på 50 kW, för 100 kW 

krävs 205 ton pellets respektive 304 ton flis och 308 ton pellets eller 500 ton 

flis för att kunna leverera 150 kW. För effekt på 50 kW under drifttiden  

september till mars krävs 60 ton pellets eller 97 ton flis, för 100 kW krävs  

119 ton pellets eller 194 ton flis och för 150 kW krävs det 179 ton pellets  

eller 291 ton flis. För att kunna leverera effekten 50 kW under temperatur-

styrd drift, då temperaturen i damm C är 3–15°C på våren och 8–15°C på 

hösten, krävs 17 ton pellets respektive 28 ton flis för en biobränslepanna. 

För att leverera en effekt på 100 respektive 150 kW krävs en total tillförd 

mängd flis på 67 respektive 130 ton eller en total tillförd bränslemängd på 

41 respektive 80 ton pellets.  

På Häringetorp finns ytor passande för placering av pannan i angränsning 

till nitrifikationsdammen vilket ger mindre förluster i jämförelse med en 

placering på längre avstånd. Det krävs en byggnad för att inhysa pannan 

samt för lagring av bränslet, vilken även måste vara tillgänglig för transport 

av bränslet. Utbyggnad av befintlig väg på Häringetorp kan behöva göras så 

att bränsletransportören kan ta sig fram.  
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En panna kan styras och regleras relativt enkelt med dagens teknik,  

beroende på leverantör. Beställning av bränsle, hantering av aska och kon-

troll av rökgaser samt den dagliga driften kommer krävas, vilket innebär att 

ett tillägg i personalstyrkan på Häringetorp kan behövas, om hanteringen 

inte kan fördelas internt.  

En panna har flertalet rörliga delar, vars mängd beror på utformningen, vil-

ket innebär större risk för driftstopp och underhåll. Utöver oväntade drift-

stopp är ett årligt planerat stopp där pannan underhålls och rengörs nödvän-

digt för att upprätthålla hög prestanda. Investeringskostnaden för pannan  

beror till stor del av dess utformning, det tillkommer även kostnader kopp-

lade till tidigare nämnda aspekter såsom utformning av byggnader och väg. 

Den rörliga kostnaden beror av bränslekvalitén och önskad levererad effekt. 

Pellets har fördelen över flis då denna har en högre energitäthet, vilket har 

betydelse vid både transport och lagring. Pellets är en vidareförädlad pro-

dukt av trä, vilket gör att priset kan vara högre än flis för att avspegla detta.  

Följs kraven för utsläpp från pannan samt att tillväxten av biomassa i  

Sverige framöver fortsätter vara större än uttaget är en biobränslepanna bra 

ur miljösynpunkt. Eftersom Växjö är en miljökommun är det av intresse att 

den panna som väljs har senaste tekniken för rening av rökgaser så luftför-

oreningar hålls så låga som möjligt. 

Passande styrning för en biobränslepanna är en driftperiod som naturligt er-

bjuder ett uppehåll under året där rengöring och underhåll av pannan kan  

göras. Detta tillsammans med att de rörliga kostnaderna blir högre ju längre 

driftperiod man har vilket medför att drift styrd av temperaturen i damm C 

eller kalenderstyrd är att föredra över helårsdrift. Aspekten att damm C vid 

nuvarande reningsperiod har en tillfredsställande temperatur gör även att 

helårsdrift är onödig.   

Biobränslepanna har fördelen då denna kan komplettera uppvärmningen av 

personalbyggnaden på Häringetorp i framtiden, när deponigasen från den 

sluttäckta deponin minskar och extra behov krävs. Vill man kombinera an-

vändningen av biobränslepannan för att både kunna värma upp både dam-

men och personalbyggnaden, bör en extra tanke gällande placering  

göras så ledningar och förluster hålls så låga som möjligt. Här kan även 

kostnader för utbyggnad av väg hållas nere om transportsträckan hålls kort-

are. Viktigt att komma ihåg är att pannans utformning ser annorlunda bero-

ende på installerad effekt. Om kombinerad användning planeras behöver ut-

formningen anpassa för max önskad effekt, alltså både damm C och  

personalbyggnadens behov.  
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6.1.4 Slutsats 

För uppvärmning av nitrifikationsdammen på Häringetorp är solfångare inte 

att föredra, även om fördelar finns vid användning gällande enkelhet och 

ekonomi. Detta då tekniken inte kan utlova en tillräckligt hög driftsäkerhet 

under perioden när behovet av värme är som störst. Ytan som solfångarna 

kräver för att leverera studerade effekterna bidrar också till att solfångare 

inte är ett intressant val.  

Värmepump och biobränslepanna har sina fördelar och nackdelar men är 

båda passande alternativ för uppvärmning av damm C på Häringetorp. 

Styrmässigt är helårsdrift inte att rekommendera, med tanke på båda tekni-

kerna har en rörlig kostnad kopplad till drifttiden. Konsekvensen av att till-

föra en effekt under hela året är en förhöjd temperatur i damm C under 

sommaren som inte är nödvändig. En temperaturhöjning i damm C under 

sommaren bidrar dock till ett fördröjt driftstopp av reningsperioden under 

hösten. Trots att helårsdrift ger längst reningsperiod av studerade drifttider 

är inte helårsdrift intressant för Häringetorp. 

Styrningen för båda dessa tekniker är kopplade till de rörliga kostnaderna 

och kan jämföras med förlängningen som ges och den totala reningspe-

rioden. Siffor för tillförda effekter och driftperioder samt reningsperiod, för-

längning i rening, antal MWh el och mängd bränsle som krävs vid de olika 

driftfallen finns presenterade i tabell 1, avsnitt 5.4 Ekonomi. Antalet timmar 

som reningsperioden utgör bör vara fler än antalet timmar som tekniken är i 

drift eftersom ju färre drifttimmar desto minde rörlig kostnad och därmed en 

mindre kostnad över totala reningsperioden. Detta innebär att 50 och 100 

kW under tidsberoende drift kan uteslutas.  

En viktig aspekt i avvägningen gällande drifttid är investeringen, vid för få 

antal drifttimmar som tekniken är igång kan det vara mindre lönsamt att göra 

en investering. Investering i en biobränslepanna, som kombineras för upp-

värmning av damm C och personalbyggnaden på Häringetorp, är stort in-

tresse. Detta då drifttimmarna kommer vara fler än vid användning av en 

värmepump som endast används för uppvärmning av damm C, dock kom-

mer den rörliga kostnaden för pannan bli större.  

Jämför man antalet timmar under reningsperioden med antal drifttimmar för 

de olika effekterna ges flest reningstimmar per drifttimmar då 50 kW tillförs 

under den temperaturstyrda driften. Reningsförlängningen vid denna lösning 

är kortare jämfört med samma styrning med effekterna 100 och 150 kW men 

har en lägre rörlig kostnad.  

Tittar man istället på den drifttid och effekt som ger längst förlängning av 

reningsperioden per drifttimmar är det 150 kW under tidsberoende drift. De 

rörliga kostnaderna är högre än för tillförd effekt av 100 kW under samma 

period.  Tillför effekt på 100 kW under nämnd period ger längst förlängning 

per rörlig kostnad.  
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Eftersom Tekniska förvaltningen främst efterfrågar en förlängd renings-

period samtidigt som det är intressant att hålla kostnader på en rimlig nivå 

kan en kompromiss göras. Att tillföra 100 kW till damm C vid temperatur-

styrd drift, vilket ger en förlängning av reningsperioden på fyra veckor, är en 

bra kompromiss. Om en värmepump används krävs 58 MWh el, vid använd-

ning av en biobränslepanna krävs 41 ton pellets respektive 67 ton flis.  

I simuleringsmodellen har endast studie gjorts när effekt tillförts under år ett 

med de olika effekterna och drifttiderna. De beräknade rörliga kostnaderna 

är baserade på samma år. Detta medför att år två med tillförd effekt till nitri-

fikationsdammen kan komma att se annorlunda ut dels gällande effektbehov, 

rörliga kostnader, drifttimmar och förlängning i reningsperioden. Resultat av 

uppvärmning kommer till fullo först ses efter några års drift då temperaturen 

har stabiliserats.  

6.2 Effekttillskott för rening året runt 

Utöver de tre studerade effekterna och drifttider samt förlängning på re-

ningsperioden de ger har en simulering gjorts för att se vilken effekt som 

krävs för att ha igång reningssystemet året runt. Om man tillsätter en effekt 

på 600 kW under åtta veckor på våren respektive hösten kan en tillfredsstäl-

lande temperatur nås i damm C och hela dammsystemet så avstängning ej 

krävs. Full effekt på 600 kW kan inte tillsättas hela året eftersom temperatu-

ren i damm C går upp mot 60°C, vilket hämmar tillväxten för nitrifikations-

bakterierna. Jämför man den tillförda effekten med de 400–500 kW som 

SÖRAB tillsätter i nitrifikationsdammen på Löts avfallsanläggning skiljer 

den sig något. Dock är Löts nitrifikationsdamm cirka 5 000 m3, dammen på 

Häringetorp som har en volym på 8 000 m3 vilket gör att 600 kW låter rim-

ligt.  

Vid tillförsel av 600 kW under tidigare nämnd period gör att temperaturen 

ligger runt 35 °C hela sommaren, vilket kommer leda till en bra tillväxt hos 

bakterierna. Med denna temperatur under sommaren kan man eventuellt för-

korta uppehållstiden i damm C. För att komma upp i effekter så stora som 

600 kW är det lämpligt att använda en biobränslepanna då denna teknik er-

bjuder möjligheten att smidigt reglera uteffekten. För att leverera en effekt 

på 600 kW krävs kollektoryta på en halv hektar, en jordslinga för jordvärme 

på 1.3 mil eller 108 borrhål för bergvärme. I och med tidigare nämnda 

aspekter för teknikerna ej dessa rimligt för applikation på Häringetorp. 

  



  
 

58 

      Beatrice Adolfsson & Marja Johansson Mess 

6.3 Kvantifierat effektbehov från simuleringsmodell 

De effekter som har diskuterats och förlängningen dessa ger i reningspe-

rioden är kvantifierade från simuleringsmodellen över dammsystemet på 

Häringetorp. Eftersom fullständiga data över temperatur och flöden i syste-

met ej fanns tillgänglig samt tidigare nämnda antaganden och felkällor, un-

der avsnitt 4.1.2 Antaganden och 4.1.3 Felkällor, kan de kvantifierade ef-

fektbehoven skilja sig från det verkliga behovet. Hur mycket dessa skiljer 

sig är svårt att avgöra men skillnaden bör vara liten eftersom simulerings-

modellen är gjord för att avspegla verkligheten i så stor utsträckning som 

möjligt. Trots att skillnad finns mellan modellen och verkligheten bör effek-

terna som diskuteras ge en förlängning i reningsperioden, dock kan förläng-

ningen vid praktisk applicering skilja sig från den som presenteras i rappor-

ten, tagen från modellen.  

För att säkerhetsställa effektbehovet till damm C finns det två alternativ, an-

tigen kan utvecklande av simuleringsmodellen göras där tidigare nämnda 

värmefaktorer tas med, vilket kräver djupare studie av hur värmeutbytet till 

marken ser ut runt dammarna. För en utveckling krävs också data över lak-

vattnets sammansättning och mängd så att den utvecklade värmen vid nitri-

fikationsreaktionerna kan kvantifieras. Alternativt kan mätning av tempera-

tur och flöden i dammsystemet göras och utifrån uppmätt data kan en kvanti-

fiering av effektbehovet göras. En sådan mätning ger ett specifikt effektbe-

hov för damm C just för året då data är uppmätt. Detta medför att en ut-

veckling av simuleringsmodellen gör att effektbehovet kan simuleras under 

ett år, vars värden är baserade på medelvärden, så det generella behovet kan 

kvantifieras.  

En vidare kvantifiering av effektbehoven i damm C anses ej nödvändig utan 

de värden som presenteras i rapporten anses tillförlitliga nog. Vidare arbete 

utifrån kvantifierade effekter gör att förlängningen i reningsperioden kan 

skilja sig från presenterade förlängningsperioder i rapporten. 

6.4 Alternativa lösningar för uppvärmning 

Förutom de tidigare nämnda alternativen för att värma upp nitrifikations-

dammen på Häringetorp finns andra lösningar och värmekällor som kan ut-

nyttjas. Nedan kommer alternativa lösningar presenteras som eventuellt hade 

kunnat eller kan utnyttjas för att värma upp damm C. Faktorer att tänka på 

och varför vissa av dessa alternativen har valts bort för djupare analys  

diskuteras.  
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En av lösningarna som valdes bort vid förstudie till examensarbetet var möj-

ligheten att bränna av deponigas från den sluttäckta deponin likt SÖRAB 

och Hässleholms Kretsloppscenter. Eftersom deponigasen redan utnyttjas på 

Häringetorp till uppvärmning av personalbyggnaden är lösningen inte möj-

lig. Utnyttjande av fjärrvärme eller spillvärme från fjärrvärmeverk var också 

ett alternativ som togs upp i tidigt stadie. Efter diskussion med Tekniska 

förvaltningen uteslöts denna idé, eftersom närliggande tätort Gemla ej har 

fjärrvärme. Utnyttjande av den fjärrvärme som finns i Växjö är ej hållbart 

med tanke på ledningslängd och de förluster som uppkommer under trans-

port av värme. Diskussion fördes även gällande förbränning av hushålls-

sopor, detta uteslöts dock då Växjö kommuns sopor redan utnyttjas som 

bränsle i ett fjärrvärmeverk [83].  

Att leda en del eller allt lakvattenflöde direkt in till damm C när renings-

systemet är i drift, likt den lösning SÖRAB utnyttjar på Löts avfallsanlägg-

ning har diskuterats. Detta skulle innebära en ombyggnation av hur lakvatt-

net leds idag samt en djupare analys av hur flödet med lakvatten ser ut och 

dess temperatur, vilket gjorde att detta valdes bort. Skulle Tekniska förvalt-

ningen i framtiden bygga om ledningssystemet för lakvatten på Häringetorp 

kan denna lösning vara värd att studera närmre.  

Förutom tidigare nämnda värmekällor som kan utnyttjas för att driva en 

värmepump är spillvärme från en ladugård, värmeslinga i en gödselbrunn  

eller i våtmarken möjliga källor. Fördelen med att utnyttja spillvärme från en 

ladugård och värme i en gödselbrunn är att båda dessa finns det gott om  

under vinterhalvåret, då behovet av värme till damm C är som störst. Dock 

krävs det att dessa ligger i anslutning till Häringetorp så förluster av värme i 

ledningar inte blir för stora. Dessa alternativ har valts bort då ingen  

områdesanalys runt Häringetorp har gjorts i och med den tidsram som  

examensarbetet haft. Uttag av effekt från våtmarken har ej analyserats  

eftersom simuleringsmodellen inte inkluderade denna på grund av tidigare 

nämnda anledningar. Om uttag görs från våtmarken får detta inte vara så 

stort att bottenfrysning sker eftersom detta leder till stopp i dammsystemet.  

Ett alternativt sätt till att utnyttja gödsel är genom rötning för att generera 

biogas, vilken är brännbar. Gasen kan sedan brännas och värmen utnyttjas, 

likt uppvärmning med hjälp av deponigas. Här är det många faktorer som 

måste studeras innan en komplett lösning kan presenteras. Några av dessa 

faktorer är gödselns rötningspotential, bedömning av mängd gödsel i områ-

det, placering av rötningsanläggning samt hur långa transportsträckor av 

gödsel som är ekonomiskt och miljömässigt hållbart. En analys av denna 

storlek är begränsad av examensarbetets tidsram och därför valdes detta  

alternativ bort.  

  



  
 

60 

      Beatrice Adolfsson & Marja Johansson Mess 

Uppvärmning med el valdes bort, trots att denna kan produceras med sol-

celler eller vindkraftverk, vilka båda anses som förnyelsebara energikällor, 

eftersom en högvärdig energikälla, el, skulle omvandlas till en lågvärdig, 

värme. Eftersom en stor del av den el som produceras och används globalt 

kommer från fossila bränslen och kärnkraft ansågs det att förnyelsebar el bör 

utnyttjas på ett bättre sätt än för uppvärmning av damm C. Detta tillsamman 

med Växjö kommuns miljöprogram, specifikt profilområdet Fossilfritt 

Växjö, där eftersträvan finns till att produktion och utnyttjande av energi ska 

ske på ett hållbart sätt, medförde att uppvärmning med hjälp av el uteslöts.  

Innovativa lösningar för uppvärmning som diskuterats är utnyttjande av 

speglar runt damm C för att koncentrera solinstrålning på dammen samt 

fånga upp reflekterad solinstrålning. En lösning som denna hade krävt en 

djupare analys över solinstrålningen specifikt på damm C och hur absorpt-

ionen ser ut på dess yta för att bedöma storlek och placering av spegeln samt 

om denna lösning skulle fungera och ge en förlängd reningssäsong.  

Innovativa lösningar för att minska värmeförluster är isolering av ytan på 

damm C och på så sätt förlänga reningsperioden. Pingisbollar på dammen 

skulle agera bra isolering med tanke på deras innehåll av luft. Eftersom 

damm C har ytluftare måste pingisbollarna hållas på plats med hjälp av ett 

nät eller liknande så att de inte flyger iväg. Analys av mängd pingisbollar 

skulle behövas samt huruvida denna lösning skulle påverka reningsperioden. 

Denna lösningen valdes bort då praktiska försök troligtvis hade varit nöd-

vändiga, vilket inte tidsramen för arbetet erbjöd.  

Att bygga ett växthus runt damm C skulle även vara en innovativ lösning för 

att minska värmeförlusterna. Den påtvingade konvektionen skulle då bli 

mindre än för en öppen vattenyta, då det är nästintill vindstilla i ett växthus. 

Nederbörd skulle i detta fall inte heller påverka dammens energibalans  

medan avdunstningen skulle bli ett slutet kretslopp. Strålningen och den  

naturliga konvektionen skulle påverkas beroende på luftens och vattnets 

temperatur i växthuset. Eftersom energibalansen ser annorlunda ut i ett växt-

hus jämfört med en öppen vattenyta skulle en djupare studie över hur klimat-

tekniska parametrar i ett växthus fungerar och påverkar dammen behöva 

studeras. Denna lösning för uppvärmning av nitrifikationsdammen valdes 

bort på grund av tidsramen på examensarbetet. 
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7.0 Rekommendation  

Slutsatsen som kan dras utifrån diskussionen är att alla de tre jämförda tek-

nikerna kan installeras på Häringetorp avfallsanläggning och med kvanti-

fierade effekterbehoven, 50, 100 och 150 kW, ge förlängning i reningspe-

rioden genom att höja temperaturen i nitrifikationsdammen, damm C.  

Rekommendation är att tillföra 100 kW när temperaturen i damm C är mel-

lan 3–15 ℃ på våren och 8–15 ℃ under hösten vilket ger en förlängning i 

reningsperioden på totalt fyra veckor. 

I första hand rekommenderas uppvärmning av dammen med hjälp av en 

värmepump som utnyttjar den interna energin i lakvattnet som värmekälla. 

Denna rekommendation görs då tillräcklig energi finns att utnyttja internt 

samt att tillvaratagande av energi som annars går till spillo är i anda med 

Växjö kommuns miljöprogram. En vidare analys av energiinnehållet i flödet 

krävs innan installation eftersom data gällande flöde och temperatur på lak-

vattnet är ofullständig och har antagits i simuleringsmodellen. Data bör  

dokumenteras över minst ett år för att tillförlitliga siffror gällande verkligt 

energiinnehåll i flödet ska fås.  

Driftsäkrast av de tekniska lösningarna som studerats är biobränslepannan 

vilket gör denna till den sekundär rekommendation. Pannan har utöver den 

höga driftsäkerheten möjlighet att utnyttjas för uppvärmning av personal-

byggnaden på Häringetorp när deponigasen från den sluttäckta deponin tar 

slut, vilket är ett starkt argument för val av teknik. Analys över personal-

ansvar för pannan samt placering och storlek på panna och lagringslokal bör 

göras innan installation, oavsett om denna enbart ska utnyttjas för uppvärm-

ning av dammen eller täcka uppvärmning av både dammen och byggnaden. 

Pellets som bränsle rekommenderas med avseende på dess höga energitäthet, 

dock endast om leverantör finns lokalt för att minska transporter och därmed 

miljöpåverkan.  

I tredje hand rekommenderas installation av värmepump med jord som  

värmekälla där slingan placeras under tänkt utbredningsområde för den ak-

tiva deponin eller annan markyta på Häringetorp. Denna rekommendation 

gör dels med tanke på dess höga driftsäkerhet samt enkelheten i tekniken. En 

analys över hur värme flödar i marken under en deponi bör göras för att  

säkerhetsställa att denna är tillräcklig. En ansökan måste göras gällande 

nedgrävning av slinga innan installation påbörjas, speciellt med tanke på  

restriktioner gällande placering av slinga i närheten av en deponi. 
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BILAGA 1 - tabeller 

Tabell 1: Data över area, djup och total volym samt flöde ut från  

damm B, damm C, sandbädd D och damm E samt flöde av 

lakvatten 

 Lakvatten 
Damm  

B 

Damm  

C 

Sandbädd 

D 

Damm 

E 

Area  

(m2) 
- 9 800 2 500 750 1 767 

Djup  

(m) 
-            3.7            3.2        0.7         3.0 

Volym  

(m3) 
- 36 000 8 000 525 5 300 

Flöde 

(m3/h) 
15–30      325     325   18     18 

 

Tabell 2: Data över lakvattenpump och konstanter som används vid be-

räkningar i simuleringsmodellen  

Lakvatten pump max kapacitet (m3/h)      36 

Lakvatten pump, effekt vid max kapacitet (kW)        4.7 

Specifik värmekapacitet, vatten (J/(kg∙K)) 4 200 

Densitet, vatten (kg/m3) 1 000 

Stefan-Boltzmanns konstant ∙10-8 (W/(m2∙K4))        5.7 

 

Tabell 3: Specifik ångbildningsentalpi för vatten vid olika temperatur  

Temperatur 

(°C) 

Entalpi 

(kJ/(kg∙°C)) 

  5 2 489 

10 2 477 

15 2 466 

20 2 453 

25 2 442 

30 2 430 



  
 

1 

      Beatrice Adolfsson & Marja Johansson Mess 

BILAGA 2 - beräkningar 

De beräkningar som gjorts för solfångare har utförts med en tiltvinkel på  

70 °, med hänvisning till teorin, avsnitt 3.2.1 Solfångare, samt Växjös latitud 

på 60 °. Beräkningar är även beräknade med en medelsoleffekt för en hori-

sontell yta, taget mellan november till februari, på 65 W/(m2∙K) och en ge-

nerell verkningsgrad på 60 %.  

I tabell 1 finns en samanställning över ytstorlekar solfångare som krävs för 

att leverera uteffekterna 50, 100, 150 och 600 kW. 

Tabell 1: Sammanställda beräknade värden för solfångare 

Effekt ut 

(kW) 

Solfångaryta 

(m2) 

  50    440 

100    880 

150 1 320 

600 5 260 

De beräkningar som gjorts för värmepumpen har gjort med antaget COP 3, 

effektuttag jordslinga på 15 W/m, djup på energibrunn 125 m och effekt-

uttag berg på 30 W/m. I tabell 2 finns en samanställning av längd jordslinga 

och antal energibrunnar som krävs för att leverera uteffekterna 50, 100, 150 

och 600 kW. Beräkningarna är gjorda med ekvation 7 för att få fram den till-

förda värmemängden som krävs för att kunna leverera efterfrågade effekter. 

Värden för effektuttag för jord och berg samt borrhåls djup är tagna från  

teorin, avsnitt 3.2.2.1 Geotermiska värmepumpar.  

Tabell 2: Sammanställda beräknade värden för värmepump 

Effekt ut 

(kW) 

Längd jordslinga 

(m) 

Antal borrhål 

(st) 

  50   2 200     9 

100   4 400   18 

150   6 600   27 

600 13 000 108 
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I tabell 3 presenteras de beräknade värdena för behov av el under de olika 

studerade drifttiderna för effekterna 50, 100 och 150 kW. Beräkningar är 

gjorda med ekvation 7 för att få fram arbetet som krävs för att driva värme-

pumpen vid efterfrågade effekter.  

Tabell 3: Beräknade värden för värmepumpens elbehov vid olika utef-

fekter och drifttimmar 

 
Uteffekt 

50 kW 

Uteffekt 

100 kW 

Uteffekt 

150 kW 

Uteffekt  

600 kW 

Behov el vid 

helårsdrift  

(MWh) 

149 289 438 - 

Behov el, 5 088 

drifttimmar 

(MWh) 

 86 168 254 - 

Behov el, 1 488 

drifttimmar 

(MWh) 

 30 - - - 

Behov el, 1 752 

drifttimmar 

(MWh) 

-  58 - - 

Behov el, 2 280 

drifttimmar 

(MWh) 

- - 114 - 

Behov el, 2 688 

drifttimmar 

(MWh) 

- - - 538 

Helårsdrift är 8 760 timmar, drift mellan september och mars är 5 088 tim-

mar och antalet timmar vid temperaturstyrd drift för 50, 100 respektive 150 

kW är 1 488, 1 752 respektive 2 280 timmar. I tabellen presenteras även el-

behovet för önskad uteffekt på 600 kW under drift på 8 veckor, 2 688 tim-

mar. 

De beräkningar som gjorts för en biobränslepanna har gjort med ett värme-

värde för pellets på 17.5 MJ/kg och för flis 11 MJ/kg. Verkningsgraden för 

pannan är satt till 88 % för en pelletspanna och till 86 % för en flispanna. I 

tabell 4 finns en sammanställning över bränsleflödet som krävs för att leve-

rera uteffekterna 50, 100, 150 och 600 kW.  
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Tabell 4: Sammanställda beräknade värden för solfångare 

Effekt ut 

(kW) 

Bränsleflöde, pellets 

(kg/h) 

Bränsleflöde, flis 

(kg/h) 

  50 11.7   19.0 

100 23.4   38.1 

150 35.1   57.1 

600 140.3 228.3 

I tabell 5 och tabell 6 presenteras de beräknade värdena för totalt bränslebe-

hov av flis respektive pellets under de olika studerade drifttiderna för effek-

terna 50, 100 och 150 kW. Helårsdrift är 8 760 timmar, drift mellan septem-

ber och mars är 5 088 timmar och antalet timmar vid temperaturstyrd drift 

för 50, 100 respektive 150 kW är 1488, 1 752 respektive 2 280 timmar. I ta-

bellen presenteras även totala bränslebehovet för önskad uteffekt på 600 kW 

under drift på 8 veckor, 2 688 timmar.  

Tabell 5: Sammanställda beräknade värden för pelletspanna 

 
Uteffekt 

50 kW 

Uteffekt 

100 kW 

Uteffekt 

150 kW 

Uteffekt 

600 kW 

Bränslebehov vid 

helårsdrift  

(ton) 

102.5 205.0 307.5 - 

Bränslebehov vid 

5 088 drifttimmar 

(ton) 

  59.5 119.1 178.6 - 

Bränslebehov vid 

1 488 drifttimmar 

(ton) 

  17.4 - - - 

Bränslebehov vid 

1 752 drifttimmar 

(ton) 

- 41.0 - - 

Bränslebehov vid 

2 280 drifttimmar 

(ton) 

- -   80.0 - 

Bränslebehov vid 

2 688 drifttimmar 

(ton) 

- - - 377.1 
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Tabell 6: Sammanställda beräknade värden för flispanna 

 
Uteffekt 

50 kW 

Uteffekt 

100 kW 

Uteffekt 

150 kW 

Uteffekt 

600 kW 

Bränslebehov vid 

helårsdrift  

(ton) 

166.4 333.8 500.2 - 

Bränslebehov vid 

5 088 drifttimmar 

(ton) 

  96.7 193.9 290.5 - 

Bränslebehov vid 

1 488 drifttimmar 

(ton) 

  28.3 - - - 

Bränslebehov vid 

1 752 drifttimmar 

(ton) 

-   66.8 - - 

Bränslebehov vid 

2 280 drifttimmar 

(ton) 

- - 130.2 - 

Bränslebehov vid 

2 688 drifttimmar 

(ton) 

- - - 613.7 
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